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 ۲۵۷  های بومی اسفناج ايرانی                 بررسی تنوع ژنتيکی توده             :  اسدی و حسندخت              

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )۲۵۷‐۲۶۵ ( ١٣٨٦، سال ٢، شماره ٣٨جلد 

 
 هاي بومي اسفناج ايرانييکي تودهتبررسي تنوع ژن

 
 ۲* و محمدرضا حسندخت۱علي اسديحسين

 ، دانش آموخته کارشناسي ارشد و استاديار، دانشگاه تربيت مدرس۲، ۱
 )۱۹/۷/۸۵: تصويب  تاريخ‐ ۱۳/۱۲/۸۴ :تاريخ دريافت(

 
 چکيده

 
 است  Chenopodiaceae گياهي يکساله متعلق به خانواده        (.Spinacia oleracea L)اسفناج  

 هاي متنوعي از اين گياه در کشور يافت         توده.  رسدسال مي   که سابقه کشت آن در ايران به دو هزار          

منظور ارزيابي  به  .  است ها صورت نگرفته  شود، ولي تاکنون تحقيقي براي شناسايي و ارزيابي اين توده          مي

ي و  ت کم اآوري و صف    توده از نقاط مختلف کشور جمع      ٢٩هاي بومي اسفناج ايراني،      تنوع ژنتيکي توده  

  از نظر   بررسي هاي اسفناج مورد    توده  نتايج بدست آمده نشان داد      .کيفي آنها مورد بررسي قرار گرفت      

 از جمله نتايج    . دارند دارينييگر اختالف مع  يکد با    درصد ١ و   ٥ در سطوح    ي شده رزيابا   صفات اغلب

هاي مورد  باشد، بطوريکه در توده   بدست آمده توليد دامنه متفاوتي از نظر تعداد برگ پيش از گلدهي مي             

هاي ها به  گروه  همچنين از نظر زمان گلدهي توده      .   برگ پيش از گلدهي تشکيل شد       ٢٣‐١٢بررسي بين   

 روز پس از    ١٨٠ تا   ١٣٥ها از   يج نشان داد اين توده    نتا.  زود گل، ميان گل و دير گل طبقه بندي شدند          

عملکرد .   درصد مشاهده شد    ٣٩‐٣٣/٦٨ها جنسيت ماده     در بين توده  .  کاشت وارد فاز گلدهي شدند     

، اي تجزيه خوشه   براساس . در متر مربع بود      وزن تر   گرم ٣/٢٧٠٧ تا   ٨/٧١٥   بين هاي مورد مطالعه  توده

بررسي سطح  .   توده بومي بودند   ٦ و   ٧،  ٩،  ٧ کدام به ترتيب داراي       قرار گرفته و هر     گروه ٤  در  هاتوده

. باشند مي )2n=2x=12( ديپلوئيد   هاي مورد بررسي   تمامي توده   نشان داد که   هاي بومي  توده پلوئيدي

هاي بومي اسفناج ايراني از نظر صفات مورد مطالعه از تنوع بااليي                توده   داد نتايج اين تحقيق نشان    

 .باشندي مياصالح انجام امور  برايمناسبيبع ژنتيکي ان مبرخوردارند و
 

 .هاي ايراني، صفات مورفولوژيک، سطح پلوئيدي اسفناج، توده: کليديهايواژه
 

 مقدمه
 گياهي يکساله و     (.Spinacia oleraceae L)اسفناج

  غازپايان    مقاوم به سرما، متعلق به خانواده                    
(Chenopodiaceae)  همترين اسفناج از م     .  باشدمي

 به صورت تازه و يا فرآوري شده          که  برگي است  هايسبزي
 ارزش غذايي بااليي     اين گياه داراي  ).  ۱۱  (شودمصرف مي 

  رايج هاي و سبزي  هاميوهاغلب  بطوريکه در بين       باشد،مي
و )  Cبويژه ويتامين   (ها  مورد مصرف غني از انواع ويتامين      

مناطق  اسفناج بومي       ).۱۲،   ۹(  باشدعناصر معدني مي    
 و به    )۸،  ۷(مركزي آسيا و به احتمال قوي ايران است             

همين نام توسط اعراب به اسپانيا راه يافته و سپس در تمام             

دهد  منابع مورد مطالعه نشان مي     ).۳(دنيا انتشار يافته است     
  باشداسفناج داراي قدمت بسيار طوالني کشت در ايران مي         

  و دگرگشني   ايران  در به دليل قدمت زياد کشت و کار      ).  ۱۴(
هاي متنوع و ارزشمندي از اين گياه در کشور          اسفناج، توده 

 هاي بومي به دليل سازشي که در طي زمان         توده .وجود دارد 
 مقاومت به    نظير ژن  هاي مطلوبي ، حاوي ژن  اندکسب نموده 

). ۴(اند  شده  خشکي، شوري و مقاومت به آفات و بيماريها         
اري و ارزيابي اين منابع        نگهد ،آوري، حفظ بنابراين جمع 

اي  از اهميت ويژه    يهاي اصالح ژنتيکي غني جهت برنامه    
 به منظور شناسايي و ارزيابي صفات مهم           .برخوردار است 

 توده از مناطق     ۲۹هاي بومي اسفناج ايراني، بذرهاي        توده

             ۰۹۱۲E-mail:mrhassan401@yahoo.com‐۲۰۰۵۷۵۹:  تلفن    محمدرضا حسندخت  :  نويسنده مسئول*
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 ۱۳۸۶، سال ۲، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزی ايران، جلد  ۲۵۸

آوري و صفات مهم کمي و کيفي آنها          مختلف کشور جمع  
 .مورد بررسي قرار گرفت

 
 ها روشمواد و 

 شامل شخم،    آماده سازي  پس از انتخاب زمين، عمليات    
ديسک و نرم نمودن بستر کاشت انجام گرفت و زمين به               

 ۵۰ به فاصله      متر و  ۲ به طول     هاييصورت جوي و پشته    
 هاي مورد نظر در تاريخ          ر توده  سانتيمتر آماده و بذ      

خاک محل انجام آزمايش داراي     .  کشت شدند   ۱۳۸۳/  ۱۶/۸
۵/۷  =pH طرح آماري مورد   .   بافت خاک لومي سيلتي بود      و

 و مساحت هر      تکرار ۳استفاده بلوکهاي کامل تصادفي در       
 ، از کاشت   بعد حدود يک ماه  .   بود  متر مربع  ۲کرتچه نيز   

در طول  .   سانتيمتر از هم تنک شدند      ۱۰ها به فاصله     بوته
روز يک   ۶‐۴هر  ( عمليات زراعي از جمله آبياري       ،فصل رشد 

رزه با علفهاي هرز به طور دستي و به طور يکسان            مبا  و )بار
 جهت بررسي صفات کمي از .ها صورت گرفتبراي همه توده

) ۲۰۰۳(دسکريپتور ارائه شده توسط توماس و همکاران            
  شامل  در اين تحقيق   گيري شده اندازه  صفات.  استفاده شد 

 هوايي، وزن    اندام  وزن تر و خشک    ،صاف يا خاردار بودن بذر    
 طول  عرض برگ،    طول پهنک برگ،     ريشه، تر و خشک   

صاف، نيمه چروکيده   ( بافت برگ    فرم قطر دمبرگ،    ،دمبرگ
، وجود يا عدم وجود آنتوسيانين در ساقه، حالت         )و چروکيده 

 شکل برگ    ،)ايستاده، نيمه ايستاده و خوابيده       (دمبرگ  
زمان  تعداد برگ هنگام گلدهي،      ،) و مثلثي   تخم مرغي  ،گرد(

جهت .   بودند ه و عملکرد    نر و ماد    انگياهدرصد  گلدهي،  
 ماده خشک بوته پنج بوته بصورت تصادفي            درصد تعيين
 درجه  ۷۰ساعت در آون با دماي          ۴۸دت  ه م  ب  و انتخاب

 عملکرد نيز با انتخاب پنج بوته         .سانتيگراد قرار داده شدند    
ميانگين سپس  .  گيري شد بطور تصادفي از هر کرت اندازه       

رد تجزيه آماري قرار گرفت و        گيري شده مو   صفات اندازه 
براي بررسي  .  ها بوسيله آزمون دانکن مقايسه شدند     ميانگين

ها و يافتن شباهت بين افراد در       جمعيت  فاصله ژنتيکي بين    
ضريب   (اي به روش وارد     يک مجموعه از تجزيه خوشه       

هاي آماري   کليه تجزيه  ).۲  ( استفاده شد  )  ٪۹۱=  کوفنتيک
 همچنين به   . انجام شد  SPSSآماري  افزار  با استفاده از نرم   

ه  تعداد کروموزم پاي   شمارش و   منظور تعيين سطح پلوئيدي   
 از رنگ   هاي بومي اسفناج مورد مطالعه در مرحله متافاز       توده

 ).۶( شد استفاده آميزي به روش فولگن

 ج و بحثينتا
که در اين تحقيق مورد ارزيابي قرار          ي مهمترين صفات 

فت برگ، وجود يا عدم وجود         گرفتند شامل نوع بذر، با      
، آنتوسيانين در ساقه، شکل ظاهري برگ و حالت دمبرگ           

طول پهنک برگ، عرض پهنک برگ، قطر دمبرگ، طول             
دمبرگ، تعداد برگ هنگام گلدهي، زمان گلدهي، درصد            

و عملکرد    گياهان نر و ماده، درصد ماده خشک ريشه و بوته         
هاي ودهآوري و صفات کيفي ت      محل جمع  ۱جدول  .  بودند

  .دهداسفناج مورد مطالعه را نشان مي
نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها  براي صفات              

- که توده   داد مورفولوژيک بررسي شده در اين تحقيق نشان      
 با   مورد بررسي   صفات  اکثر هاي اسفناج مورد مطالعه از نظر     

  درصد ٥ و   ١ در سطح احتمال      داريديگر اختالف معني  يک
 مورد   صفات  اکثر نه تغييرات بين ارقام براي      دام.  داشتند
 که نشان دهنده تنوع ژنتيکي زياد ميان          ، زياد بود  مطالعه
نتايج تجزيه    ٢  جدول.  باشدهاي مورد آزمايش مي     توده

 مقايسه ميانگين   ٣  گيري شده و جدول   واريانس صفات اندازه  
 .دهد توده اسفناج را نشان مي٢٩صفات کمي 

توان از نظر    مورد مطالعه را مي     هاي بومي اسفناج  توده
نوع بذر به دو گروه اسفناج بذر خاردار و اسفناج بذر صاف              

 با توجه به اينکه بذرهاي خاردار در طي کاشت           .تقسيم کرد 
مکانيکي در بين صفحات باقيمانده و عدم يکنواختي در             

، از انواع بذر صاف در کاشت       )۱  (توزيع بذر را به دنبال دارند     
 بعضي از     در  با توجه به اينکه      .دشوفاده مي مکانيکي است 

در هاي بومي خصوصيات مطلوبي مانند عملکرد باال            توده
 وجود  توده همدان  در    توده اراک و دوره رويشي طوالني       

  استفاده از  توان با  مي عليرغم خاردار بودن بذر آنها،     ،  دارد
 از آنها در کاشت     ،(Seed Pelleting)دن بذر   نمودار  پوشش
 فرم بوته    داراي همچنين ارقامي که    .ي استفاده کرد  مکانيک

باشند، براي   مي  برگ صاف   فرم ايستاده، دمبرگهاي دراز و    
هاي  در بين توده    ).۱۳  (برداشت ماشيني مناسب هستند    

هاي کاشان، مبارکه، رحيم آباد و رهنان از        مورد مطالعه توده  
دو از هر     هاي صالح آباد و لنگرود    طول دمبرگ بيشتر و توده    

 و  هويژگي فرم بوته ايستاده و برگ صاف برخوردار بود              
 ارقام مناسب براي     ي اصالح هاي برنامه توان از آنها در     مي

 .برداشت مکانيکي استفاده کرد

www.SID.ir
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 ۲۵۹  های بومی اسفناج ايرانی                 بررسی تنوع ژنتيکی توده             :  اسدی و حسندخت              

 هاي اسفناج مورد مطالعهآوري و صفات کيفي توده محل جمع‐۱ جدول
 توده بومي ياستان جمع آور نوع بذر بافت برگ شکل برگ آنتوسيانين حالت دمبرگ

 اراک مرکزي خاردار نيمه چروکيده گرد ندارد خوابيده
 اردستان اصفهان صاف صاف گرد ندارد نيمه خوابيده
 بجنورد خراسان شمالي خاردار چروکيده گرد ندارد نيمه خوابيده
 برگ پهن ورامين تهران صاف نيمه چروکيده گرد ندارد نيمه خوابيده
 بروجرد لرستان خاردار مه چروکيدهني گرد ندارد نيمه خوابيده
 آبادخرم لرستان صاف چروکيده تخم مرغي ندارد خوابيده

 دورود لرستان صاف صاف مثلثي ندارد نيمه خوابيده
 آبادرحيم اصفهان خاردار نيمه چروکيده گرد ندارد خوابيده
 رهنان اصفهان صاف صاف يغتخم مر ندارد خوابيده
 زابل سيستان و بلوچستان صاف صاف تخم مرغي ندارد خوابيده
 زنجان زنجان صاف صاف گرد دارد خوابيده

 ساوه مرکزي صاف نيمه چروکيده گرد ندارد نيمه خوابيده
 شيراز فارس صاف صاف گرد ندارد نيمه خوابيده
 شيروان خراسان شمالي صاف نيمه چروکيده گرد ندارد خوابيده
 آبادصالح قم صاف صاف مثلثي ندارد ايستاده
 قم قم صاف نيمه چروکيده گرد ندارد خوابيده
 قوچان  شماليخراسان صاف نيمه چروکيده گرد ندارد خوابيده

 کاشان اصفهان صاف نيمه چروکيده مثلثي ندارد نيمه خوابيده
 ۱ کرج تهران خاردار چروکيده گرد ندارد خوابيده

 ۲ کرج تهران صاف صاف گرد ندارد نيمه خوابيده
 ۱ الهيجان گيالن صاف صاف مثلثي دارد هخوابيد
 ۲ الهيجان گيالن خاردار صاف گرد ندارد خوابيده
 لنگرود قم صاف صاف مثلثي ندارد ايستاده

 مبارکه اصفهان صاف صاف مثلثي دارد نيمه خوابيده
 همدان همدن خاردار صاف مثلثي دارد نيمه خوابيده
 ۱ورامين  رانته صاف چروکيده مثلثي ندارد نيمه خوابيده
 ۲ورامين  تهران خاردار نيمه چروکيده گرد ندارد نيمه خوابيده
 ۳ورامين  تهران صاف نيمه چروکيده گرد ندارد خوابيده

 زدي يزد صاف صاف مثلثي دارد نيمه خوابيده

 
 هاي اسفناجگيري شده توده تجزيه واريانس صفات اندازه‐۲جدول 

 ميانگين مربعات
طول دمبرگ 

 )سانتيمتر(
عرض برگ 

 )سانتيمتر(
طول پهنک برگ 

 )سانتيمتر(
درصد ماده 
 خشک بوته

درصد ماده 
 خشک ريشه

  تغييرمنابع درجه آزادي

**٠٨١/١٥** ٦٣٣/٦* ٠٢٦/٢٠ ns٩٤/١ nsتکرار ٢ ٦٧/٢١ 
*۷۶۹/۳ *۸۸۵/۲ **۷۱۱/۴ ns۲۴/۲ ns۰۴/۲۱ ۲۸ توده 

 خطا ۵۶ ۸۰/۲۸ ۲۸/۲ ۲۰۴/۲ ۴۳۱/۱ ۲۰۲/۲

 کل ۸۶     
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 ۱۳۸۶، سال ۲، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۲۶۰

 هاي اسفناجگيري شده توده تجزيه واريانس صفات اندازه‐٢ادامه جدول 
 ميانگين مربعات

 عملکرد
 )گرم در متر مربع(

  مادهگياهان
 )درصد(

  نرگياهان
 )درصد(

 زمان گلدهي
 )روز بعد از کاشت (

تعداد برگ هنگام گلدهي 
 )عدد(

قطر دمبرگ 
 )ميليمتر(

درجه 
 آزادي

منابع 
 تغيير

ns۷۱۱/۶۳۴۵۳۹ ns۸۰۵/۴۲ ns۸۰۵/۴۲ **۰۳۴/۱۷۴ ns۰۸۰/۱۱ **۵۴۳/۲۴ ۲ تکرار 
**۶۷۱/۷۲۰۳۱۵ ns۱۷۷/۱۸۲ ns۱۷۷/۱۸۲ **۳۴۷/۱۹۵ **۸۳۶/۱۴ **۵۱۰/۴ ۲۸ توده 

 خطا ۵۶ ۵۱۳/۱ ۴۶۱/۴ ۹۹۹/۲۷ ۳۷۶/۲۲۳ ۳۷۶/۲۲۳ ۷۴۴/۲۵۲۵۶

 کل ۸۶      
  معني داراختالفعدم  n.s.و % ١و % ٥  اختالف معني دار به ترتيب در سطوح احتمال ٭٭، ٭
 

 %)۵  احتمالآزمون دانکن در سطح( توده اسفناج ايراني ۲۹ مقايسه ميانگين صفات کمي ‐۳جدول 
 عملکرد 

 )گرم در متر مربع(
 درصد
  نرگياهان

 درصد
  مادهگياهان

 طول دمبرگ
 )سانتيمتر(

درصد ماده خشک 
 بوته

درصد ماده 
 خشک ريشه

 توده

۳۳/۲۷۰۷ a ۳۳/۴۲ a ۶۶/۵۷ a ۶۷/۹ abcde ۶۴/۸ ab ۲۶/۱۴  ab اراک 
۳۳/۱۸۰۸ abcdef ۰/۳۷ a ۰/۶۳ a ۴۶/۹ abcde ۱۷/۹ ab ۲۲/۲۰  ab اردستان 
۴۰/۱۴۳۴ defg ۳۳/۵۷ a ۶۶/۴۲ a ۸۶/۸ abcde ۹۷/۹ ab ۱۱/۱۶ ab بجنورد 
۴۰/۱۴۳۰ defg ۶۶/۳۴ a ۳۳/۶۵ a ۵۴/۷ ab ۷۵/۱۰ ab ۹۴/۱۴ ab برگ پهن 
۶۶/۱۰۱۲ fg ۰/۵۰ a ۰/۵۰ a ۴۹/۷ ab ۹۳/۹ ab ۸۴/۱۶ ab دبروجر 

۳۳/۱۶۵۹ cdefg ۳۳/۳۵ a ۶۶/۶۴ a ۱۶/۹ abcde ۶۸/۸ ab ۰۴/۲۳ a آبادخرم 
۷۳/۱۱۰۵ efg ۶۶/۴۷ a ۳۳/۵۲ a ۰۴/۷ a ۲۱/۱۱ ab ۵۰/۱۷ ab دورود 
۰/۲۴۸۹ abc ۶۶/۵۰ a ۳۳/۴۹ a ۷۷/۱۰ cde ۰۶/۱۰ ab ۱۳/۱۵ ab آبادرحيم 
۶۶/۲۳۵۶ abcd ۶۶/۴۳ a ۳۳/۵۶ a ۵۶/۱۰ cde ۸۵/۹ ab ۷۹/۱۵ ab رهنان 
۶۶/۱۶۰۶ cdefg ۰/۴۲ a ۰/۵۸ a ۹۸/۹ abcde ۱۹/۱۰ ab ۴۱/۱۴ ab زابل 
۸۰/۱۳۶۰ defg ۶۶/۴۰ a ۳۳/۵۹ a ۱۰/۹ abcde ۳۱/۱۱ ab ۴۱/۱۴ ab زنجان 
۰/۱۴۳۰ defg ۶۶/۴۷ a ۳۳/۵۲ a ۸۵/۷ abcd ۶۳/۹ ab ۴۲/۱۸ ab ساوه 
۳۳/۱۶۴۵ cdefg ۶۶/۳۸ a ۳۳/۶۱ a ۵۶/۹ abcde ۳۰/۱۰ ab ۷۲/۱۳ ab شيراز 
۸۰/۲۰۲۶ abcde ۶۶/۳۳ a ۳۳/۶۶ a ۲۶/۱۰ bcde ۲۸/۸ b ۹۰/۲۲ ab شيروان 
۶۶/۱۰۳۶ efg ۶۶/۳۷ a ۳۳/۶۲ a ۲۹/۸ abcde ۶۰/۱۱ a ۰۰/۱۳ ab آبادصالح 
۹۳/۱۶۸۰ cdefg ۶۶/۳۱ a ۳۳/۶۸ a ۰۳/۸ abcd ۳۱/۹ ab ۳۸/۱۲ ab قم 
۶۶/۱۹۲۸ abcdef ۰/۴۹ a ۰/۵۱ a ۳۴/۱۰ bcde ۱۲/۱۰ ab ۰۸/۱۳ ab قوچان 
۶۶/۱۸۷۰ abcdef ۶۶/۵۱ a ۳۳/۴۸ a ۲۳/۱۱ e ۰۸/۱۰ ab ۷۶/۱۵ ab کاشان 
۶۶/۱۸۶۴ abcdef ۰/۵۴ a ۰/۴۶ a ۰۵/۹ abcde ۰۰/۹ ab ۶۶/۱۷ ab  ۱کرج 
۶۶/۲۶۸۱ ab ۶۶/۵۳ a ۳۳/۴۶ a ۷۹/۹ abcde ۱۳/۹ ab ۹۷/۱۴ ab  ۲کرج 

۲۰/۱۷۱۲ bcdefg ۰/۴۸ a ۰/۵۲ a ۸۳/۹ abcde ۱۴/۱۰ ab ۱۲/۱۴ ab ۱الهيجان 
۶۶/۱۷۸۰ abcdef ۶۶/۴۹ a ۳۳/۵۰ a ۱۳/۹ abcde ۳۸/۱۰ ab ۷۱/۱۵ ab ۲الهيجان 
۸۰/۷۱۵ g ۶۶/۴۶ a ۳۳/۵۳ a ۰۵/۸ abcd ۸۳/۱۰ ab ۵۴/۱۶ ab لنگرود 

۶۶/۱۷۰۶ bcdefg ۰/۵۹ a ۰/۴۱ a ۸۳/۱۰ de ۸۵/۱۰ ab ۵۵/۱۴ ab مبارکه 
۶۶/۱۷۰۸ bcdefg ۰/۴۰ a ۰/۶۰ a ۸۰/۷ abc ۵۶/۱۰ ab ۹۲/۱۴ ab همدان 
۶۶/۱۵۶۸ cdefg ۰/۴۲ a ۰/۵۸ a ۲۵/۹ abcde ۹۷/۸ ab ۱۵/۱۲ b ۱ورامين 
۶۶/۲۴۶۶ abc ۰/۶۱ a ۰/۳۹ a ۷۲/۹ abcde ۴۳/۱۰ ab ۴۸/۱۶ ab ۲نورامي 
۴۰/۱۳۲۸ efg ۶۶/۴۴ a ۳۳/۵۵ a ۰/۸ abcd ۷۹/۱۰ ab ۳۸/۱۵ ab ۳ورامين 
۸۰/۱۳۳۱ efg ۶۶/۳۸ a ۳۳/۶۱ a ۵۸/۸ abcde ۱۱/۱۱ ab ۳۲/۱۶ ab يزد 
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 %)۵  احتمالمون دانکن در سطحزآ ( توده اسفناج ايراني۲۹ مقايسه ميانگين صفات کمي ‐۳ادامه جدول 
تعداد برگ قبل از 

 )عدد (گلدهي
 تا گلدهي زمان

 ) پس از کاشتروز(
 عرض برگ

 )سانتيمتر(
 پهنک برگ

 )سانتيمتر(
 قطر دمبرگ

 )ميليمتر(
 توده

۰/۲۳ a ۳۳/۱۷۰ bcdef ۱۱/۹ a ۲۱/۱۲ a ۷۳/۱۲ g اراک 
۶۶/۱۸ bcde ۰/۱۶۳ efghij ۵۸/۷ abcd ۴۵/۱۰ abc ۷۹/۹ abcde اردستان 
۰/۱۸ bcde ۰/۱۶۹ bcdefg ۹۹/۶ abcd ۵۸/۱۰ abc ۷۹/۱۰ cdefg بجنورد 
۰/۱۶ bcdefg ۳۳/۱۶۹ bcdefg ۷۰/۶ bcde ۴۰/۱۰ abc ۶۷/۹ abcde برگ پهن 
۶۶/۱۴ efg ۰/۱۶۸ bcdefg ۴۳/۶ cde ۴۰/۸ bcd ۱۱/۹ abc بروجرد 

۳۳/۱۶ bcdefg ۳۳/۱۵۵ ij ۶۶/۷ abcd ۲۰/۱۱ ab ۲۴/۱۰ bcdef آبادخرم 
۳۳/۱۲ g ۳۳/۱۶۹ bcdefg ۷۸/۵ de ۰۸/۸ cd ۵۰/۹ abcd دورود 
۰/۲۰ ab ۳۳/۱۷۶ ab ۷۰/۷ abcd ۳۹/۱۰ abc ۷۸/۱۰ cdefg آبادرحيم 

۳۳/۱۸ bcde ۰/۱۶۷ bcdefg ۸۸/۸ ab ۳۳/۱۱ ab ۰۵/۱۲ efg رهنان 
۰/۱۹ abcd ۶۶/۱۵۴ g ۵۶/۷ abcd ۰۴/۱۱ abc ۸۴/۱۱ defg زابل 
۰/۱۸ bcde ۰/۱۶۲ fghij ۱۶/۶ cde ۶۴/۸ bcd ۸۱/۱۰ cdefg زنجان 
۰/۱۶ bcdefg ۶۶/۱۶۸ bcdefg ۵۳/۶ bcde ۴۹/۹ abcd ۲۳/۱۰ bcdef ساوه 
۳۳/۱۶ bcdefg ۰/۱۶۲ fghij ۶۱/۷ abcd ۷۵/۱۰ abc ۶۸/۱۱ defg شيراز 
۰/۱۵ defg ۰/۱۷۳ abcde ۵۶/۷ abcd ۶۳/۱۰ abc ۱۳/۱۰ bcdef شيروان 
۰/۱۶ bcdefg ۰/۱۵۷ hij ۸۳/۵ de ۵۱/۸ bcd ۶۳/۹ abcde آبادصالح 
۳۳/۱۵ cdefg ۰/۱۶۹ bcdefg ۵۰/۸ abc ۲۱/۱۲ a ۹۲/۸ abc قم 
۳۳/۱۹ abc ۰/۱۷۴ abcd ۸۳/۷ abcd ۹۶/۱۰ abc ۵۶/۱۰ bcdefg قوچان 
۰/۱۶ bcdefg ۰/۱۳۸ k ۷۳/۶ abcde ۱۷/۱۰ abc ۲۶/۸ ab کاشان 
۰/۱۹ abcd ۰/۱۶۳ efghij ۶۱/۷ abcd ۹۰/۱۰ abc ۷۲/۱۰ cdefg  ۱کرج 
۰/۲۰ ab ۰/۱۶۶ bcdefgh ۱۸/۸ abcd ۶۳/۱۰ abc ۸۰/۱۱ defg  ۲کرج 
۶۶/۱۹ ab ۶۶/۱۷۵ abc ۷۳/۶ abcde ۵۸/۹ abcd ۳۷/۱۰ bcdefg  ۱الهيجان 
۰/۱۹ abcd ۶۶/۱۵۹ ghij ۱۷/۷ abcd ۰۳/۱۰ abc ۲۳/۹ abc  ۲الهيجان 
۶۶/۱۶ bcdef ۰/۱۶۲ fghij ۶۴/۴ e ۷۸/۶ d ۵۰/۷ a لنگرود 
۶۶/۱۶ bcdef ۰/۱۶۵ defghi ۸۳/۷ abcd ۶۴/۱۰ abc ۳۸/۱۰ bcdefg مبارکه 
۶۶/۱۸ bcde ۳۳/۱۸۰ a ۴۰/۶ cde ۹۷/۸ bcd ۷۰/۹ abcde همدان 
۶۶/۱۶ bcdef ۰/۱۶۲ fghij ۴۹/۷ abcd ۰۹/۱۰ abc ۰۲/۹ abc  ۱ورامين 
۰/۱۹ abcd ۶۶/۱۶۴ defghij ۹۶/۷ abcd ۰۲/۱۱ abc ۲۵/۱۲ fg  ۲ورامين 
۳۳/۱۸ bcde ۶۶/۱۶۵ cdefgh ۳۸/۶ cde ۶۳/۸ bcd ۰۷/۹ abc  ۳ورامين 
۶۶/۱۳ fg ۰/۱۶۹ bcdefg ۴۶/۶ cde ۲۶/۹ abcd ۵۵/۱۰ bcdefg يزد 

 .  باشد درصد می۵ دار در سطح احتمال حروف غير مشابه نشان دهنده تفاوت معنی
 

 نشان داد که    هاگيري درصد ماده خشک بوته توده     اندازه
 در توده ۶/۱۱ در توده شيروان تا ۲۸/۸درصد ماده خشک از 

هاي زنجان، دورود، يزد،      صالح آباد متفاوت بود و توده         
 و برگ پهن ورامين از درصد ماده        ۳مبارکه، لنگرود، ورامين    

 .ها برخورددار بودندخشک بوته باالتري نسبت به ساير توده
 دمبرگ، طول     گيري صفات برگ شامل طول        ندازها

 که طول پهنک برگ       داد پهنک برگ و عرض برگ نشان       
باشد و توده    سانتيمتر متفاوت مي   ۲۱/۱۲ تا   ۷۸/۶ها از   توده

لنگرود داراي کمترين و توده اراک داراي بيشترين طول             
 سانتيمتر  ۶۴/۴ها نيز بين    عرض برگ توده  .  بودپهنک برگ   

مترين و توده    سانتيمتر بود و توده لنگرود داراي ک        ۱۱/۹تا  
همچنين توده لنگرود   .  اراک داراي بيشترين عرض برگ بود     

 ۷۳/۱۲ ميليمتر کمترين و توده اراک با        ۵/۷با قطر دمبرگ    
گيري  اندازه .ميليمتر داراي بيشترين قطر دمبرگ بودند         

 ۰۴/۷ها نيز نشان داد که طول دمبرگ از         طول دمبرگ توده  
يمتر در توده کاشان     سانت ۲۳/۱۱سانتيمتر در توده دورود تا      

 گياه  هاي مختلف  قسمت با توجه به اينکه     .  متغير است 
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 ۱۳۸۶، سال ۲، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۲۶۲

 از نظر تجمع نيترات استعداد متفاوتي دارند و                اسفناج
مقدار نيترات بيشتري در دمبرگ       است که    مشخص شده 

تجمع يافته و در پهنک برگ مقدار کمتري نيترات نسبت            
راي طول  هايي که دا   اسفناج ،)۱۰(يابد  به دمبرگ تجمع مي   

.  از اين نظر اهميت زيادي دارند        ،دمبرگ کوتاهتري باشند  
هاي بومي دورود،     هاي مورد مطالعه توده      در بين توده    

بروجرد، برگ پهن ورامين، همدان و ساوه از طول دمبرگ            
 .کوتاهتري برخوردار بودند

هاي بومي  توان توده ها، مي  زمان گلدهي بوته   ا توجه به  ب
هاي توده.  را به سه گروه تقسيم کرد      اسفناج مورد مطالعه     

 روز پس از      ۱۳۵‐۱۵۰در فاصله زماني بين        که    زودگل
 تنها  ).۱شکل  (دادند   و گل      شده کاشت وارد فاز زايشي    

. بود، توده کاشان      گرفتاي که در اين گروه قرار            توده
 روز  ۱۵۱‐۱۶۵ در فاصله زماني بين        که گلميان  هاي توده

 هاي شدند و شامل توده     يپس از کاشت وارد مرحله زايش       
، زنجان، شيراز، لنگرود،    ۲آباد، الهيجان   آباد، صالح زابل، خرم 

- توده .بودند و مبارکه    ۲، ورامين ۱، اردستان، کرج    ۱ورامين  
 روز پس از     ۱۶۶‐۱۸۰هاي ديرگل در فاصله زماني بين          

، ۳هاي ورامين  و شامل توده شدندکاشت وارد مرحله زايشي   
رد، ساوه، بجنورد، قم، يزد، برگ پهن        ، رهنان، بروج  ۲کرج  

آباد ، رحيم۱ورامين، دورود، اراک، شيروان، قوچان، الهيجان 
ها به اين دليل که     بديهي است که اين توده    .   بودند و همدان 

 در سبزيکاري اهميت     ،شوندديرتر وارد مرحله زايشي مي      
هاي مورد مطالعه، توده     به طور کلي در بين توده        .  دارند

 ۱۸۰ روز و توده همدان با ميانگين         ۱۳۵ا ميانگين   کاشان ب 
-ترين توده ترين و ديرگل  ترتيب زودگل روز پس از کاشت، به    

ارقامي که به کندي وارد     .  باشند ايراني مي   اسفناج هاي بومي 
شوند و ساقه گلدهنده آنها نيز به کندي          مرحله زايشي مي  

اسب شود، براي کشت بهاره و برداشت تابستانه من        ظاهر مي 
زيرا وجود روزهاي بلند در اين زمان، ظهور ساقه            .  هستند

در مقابل ارقامي که تمايل به       .  کندگلدهنده را تشديد مي    
زود گلدهي داشته و داراي سرعت رشد رويشي زيادي               
هستند، بايد براي کاشت پائيزه و زمستانه و برداشت بهاره            

  ).۱ (کشت شوند
 در مورد     هي تعداد برگ قبل از گلد          تايج بررسي  ن
 که گياهان قبل از      دادهاي اسفناج مورد مطالعه نشان        توده

 برگ  ۲۳‐۱۲طور متوسط بين     ورود به مرحله زايشي به      

 برگ و توده اراک با       ۱۲توده دورود با توليد      .  توليد کردند 
هايي که با    از توده .   شدند  برگ وارد فاز زايشي      ۲۳توليد  

توان براي  شوند، مي مي  توليد برگ بيشتر وارد مرحله زايشي     
اصالح گياهاني که در مقابل گلدهي مقاومت کرده و ديرتر            

اسفناج به   با توجه به اينکه        .روند استفاده کرد  مي  به گل 
گيرد، بديهي  عنوان يک سبزي برگي مورد استفاده قرار مي        

در واقع  (است هرچه ميزان رشد رويشي گياه بيشتر باشد           
، از نظر سبزيکاري    )ته باشد تري داش طوالني    دوره نونهالي   
هايي که با   توان گفت توده  بر اين اساس مي   .  مطلوبتر است 

شوند و توليد   مي  داشتن تعداد برگ کمتري وارد فاز زايشي       
هاي تجاري زياد مورد توجه قرار         کنند، در کشت   مير  بذ

هايي که با تعداد برگ بيشتري وارد فاز           گيرند و توده  نمي
رسند، به علّت رشد    ر به گلدهي مي   شوند و ديرت  زايشي مي 

 .رويشي بيشتر براي سبزيکاري مناسب هستند

 
  های بومی اسفناج ايرانی زمان گلدهی توده‐۱شکل 

 
 توده مورد مطالعه فقط گل نر خالص ۲۹ در اين تحقيق، 

اي مشاهده  و ماده خالص توليد کردند و هيچ بوته يک پايه          
هاي مختلفي  ت به صور   گياهان ممکن است ، اگر چه     نشد

 مانند گياهان نر خالص، نر رويشي، يک پايه و ماده خالص            
  نشان داد که   هابررسي جنسيت بوته  ).  ۱۱  ( ظاهر شوند  نيز

 درصد و درصد    ۶۱ تا   ۶۶/۳۱ بين    خالص درصد گياهان نر  
با .   است ري درصد متغ  ۳۳/۶۸ تا   ۳۹ بين    خالص گياهان ماده 

ص که فقط گل    گياهان ماده خال   اسفناج   توجه به اينکه در   
کنند، به علت اينکه ديرتر وارد مرحله زايشي        ماده توليد مي  

تر از گياهان نر خالص، نر رويشي و        شده و بسيار پر محصول    
هاي شيروان، برگ    تودهاز  توان  مي،  )۸(يک پايه هستند     
  که آباد، يزد و همدان   آباد، اردستان، صالح  پهن ورامين، خرم  

 گياهان ماده خالص بودند و        آنها از نوع    درصد ۶۰بيش از   
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اين تيپ از نظر سبزيکاري خيلي با ارزش هستند، براي               
  .کارهاي اصالحي از آنها استفاده کرد

در بين توده هاي مورد مطالعه در اين تحقيق گلدهي            
 در تعدادي از گياهان توده لنگرود       ١قبل از موعد يا بولتينگ    

 روز  ۴۵ و   ۳۰ي  به اين ترتيب که در فاصله زمان      .  اتفاق افتاد 
بعد از کاشت و در نيمه آبان ماه با وجود هواي سرد و طول               

بنابراين به نظر . روزهاي کوتاه، تعدادي از بوته ها به گل رفتند
مي رسد عالوه بر طول روز بلند و دماي باال، عوامل ديگري             
مانند شوک سرمايي در گلدهي قبل از موعد اسفناج                 

در سبزي هايي که قسمتهاي     بولتينگ  .  تواند موثر باشد   مي
، يک پديده    )۵(رويشي آنها مورد استفاده قرار مي گيرد           

کامال منفي است و ذخيره گياه به جاي توليد برگ صرف              
بنابراين حساسيت کم به بولتينگ بايد      .  تشکيل گل مي شود  

در انتخاب ارقام مناسب براي کاشت اسفناج مورد استفاده           
 .قرار گيرد

هاي مورد مطالعه نيز     عملکرد توده  ارقدنتايج حاصل از م   
  گرم در مترمربع تا      ۸/۷۱۵ که مقدار عملکرد از        داد نشان
هاي لنگرود و    گرم در مترمربع متغير است و توده        ۳/۲۷۰۷

ترتيب داراي کمترين و بيشترين مقدار عملکرد           اراک به 
هاي ، تعدادي از توده    بدست آمده  با توجه به نتايج     .باشند مي

 ، رحيم آباد، ورامين   ۲هاي اراک، کرج    ن مانند توده  بومي ايرا 
، رهنان و شيروان از پتانسيل عملکرد بااليي برخوردار             ۲
توان از آنها براي اصالح در جهت افزايش عملکرد       و مي  ندبود

هاي مورد  بين توده   درهمچنين  .  بيشتر اسفناج استفاده کرد   
آباد و  رمشيروان، اردستان، همدان، خ   بومي  هاي  مطالعه توده 

 ماده بيشتر، از عملکرد      هاي بوته شيراز، ضمن توليد تعداد    
باالتري نيز برخوردار بودند، که براي کاشت و رسيدن به              

 . شوندعملکرد بيشتر توصيه مي
 تعيين سطح پلوئيدي

هاي اسفناج   توده هاي پايه در   بررسي تعداد کروموزم   
 و  بوده  ها ديپلوئيد مورد مطالعه نشان داد که همه توده          

 در   .بود  x۲=n۲=۱۲ي آنها     هابنابراين تعداد کروموزم    
هاي اهلي   هاي گونه  مطالعات قبلي نيز تعداد کروموزم         

(Spinacia oleracea)     هاي وحشي اسفناج       و گونه
                                                                               
1. Bolting  

Spinacia tetranda)    و Spinacia turkestanika  ( را
۱۲ =n۲ ۸( گزارش شده بود.( 

 ايتجزيه خوشه
- صفات مورفولوژيک اندازه     اي بر اساس   جزيه خوشه ت

 که با وجود      داد  توده اسفناج نشان    ۲۹گيري شده براي     
اختالف زياد بين صفات مورد بررسي پس از دسته بندي،             

که از مناطق مختلف کشور      مشابه    با خصوصيات    هاينمونه
بر اين  .  گرفتند در يک گروه قرار          بودند آوري شده جمع

به چهار گروه      ۳  ها را مطابق شکل     توان توده اساس مي 
هاي اردستان، شيراز، زابل،    گروه اول شامل توده   .  تقسيم کرد 

هايي که  توده.  دنباش، شيروان و قم مي     ۱خرم آباد، ورامين    
در اين گروه قرار گرفتند، همگي داراي بذر صاف بوده، ساقه           

از نظر زمان گلدهي در گروه       آنها بدون آنتوسيانين و اکثراً       
  و از درصد گياهان ماده بااليي            ندقرار گرفت ميان گل    

رقمهاي اردستان،  .  برخوردار بودند نيز  )   درصد ۵۸‐۳۳/۶۸(
شيراز و زابل داراي بافت برگ صاف و ساير رقمها داراي               

همچنين رقمهاي  .    برگ نيمه چروکيده تا چروکيده بودند      
اردستان، شيراز، شيروان و قم داراي برگ گرد، زابل و خرم            

.  داراي برگ مثلثي بودند     ۱ي و ورامين    آباد برگ تخم مرغ   
 داراي دمبرگ نيمه خوابيده ۱رقمهاي شيراز، زابل و ورامين 

 . و ساير رقمها داراي دمبرگ خوابيده بودند
 

 
  های توده بومی اسفناج دورود در مرحله متافاز کروموزوم‐۲شکل 

 
، همدان، يزد،   ۱هاي زنجان، الهيجان    در گروه دوم توده   

 ندفتگر  ، کاشان و مبارکه قرار     ۲، الهيجان   ۱ج  بجنورد، کر 
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 ۱۳۸۶، سال ۲، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۲۶۴

هايي که در ساقه     داراي برگ گرد و مثلثي بوده و توده          که
آنها آنتوسيانين وجود داشت، همگي در اين گروه قرار               

، همدان، يزد و      ۱بذر رقمهاي زنجان، الهيجان       .  گرفتند
مبارکه صاف و ساير رقمهاي اين گروه داراي برگ چروکيده          

 و  ۲، الهيجان    ۱ل برگ رقمهاي زنجان، کرج        شک.  بودند
تنها رقمهاي زنجان،    .  بجنورد و بقيه برگ مثلثي داشتند       

. ، همدان، يزد و مبارکه داراي آنتوسيانين بودند        ۱الهيجان  
 .حالت دمبرگ در همه رقمها نيمه خوابيده تا خوابيده بود

 

 
 های  ای توده نمودار درختی حاصل از تجزيه خوشه‐۳شکل 

 اج به روش وارداسفن
 

، برگ پهن    ۳هاي ساوه، ورامين      در گروه سوم توده     
.  گرفتند ورامين، بروجرد، دورود، صالح آباد و لنگرود قرار          

هاي اين گروه بدون آنتوسيانين بوده و بجز توده           همه توده 
ل گاين گروه عموماً دير   .  بروجرد بقيه داراي بذر صاف بودند     

الح آباد که فرم بوته       هاي بومي لنگرود و ص      وده ت بوده و 
رقمهاي ساوه،  .   نيز در اين گروه قرار گرفتند      شتندايستاده دا 

، برگ پهن ورامين و بروجرد داراي برگ نيمه             ۳ورامين  
در بين رقمهاي اين . چروکيده و بقيه داراي برگ صاف بودند

گروه تنها رقمهاي درود، صالح آباد و لنگرود داراي برگ              
رقمهاي .  ي برگ گرد بودند      مثلثي و ساير رقمها دارا        

صالح آباد و لنگرود داراي دمبرگ ايستاده و ساير رقمها              
 .داراي دمبرگ نيمه خوابيده تا خوابيده بودند

 ، شامل  داد گروه چهارم که آخرين گروه را تشکيل          
، قوچان و    ۲، رهنان، کرج     ۲آباد، ورامين    هاي رحيم  توده

رين عملکرد را   ها همگي ديرگل و بيشت    اين توده .  بودنداراک  
در اين گروه رقمهاي رحيم      .  ها داشتند نسبت به ساير توده   

 داراي بذر خاردار و بقيه داراي بذر صاف           ۲آباد و ورامين     
 صاف و   ۲همچنين بافت برگ رقمهاي رهنان و کرج        .  بودند

شکل برگ رقم رهنان     .  بقيه برگ نيمه چروکيده داشتند      
رقمهاي اين گروه   کليه  .  تخم مرغي و بقيه برگ گرد داشتند      

 و رهنان داراي    ۲فاقد آنتوسيانين بودند و رقمهاي ورامين        
 .دمبرگ نيمه خوابيده و ساير رقمها دمبرگ خوابيده داشتند

 از يک استان در     آوري شده هاي جمع از نظر مکاني توده   
آوري شده  هاي جمع  براي نمونه توده  .  يک گروه قرار نگرفتند   

يعني .   متفاوتي قرار گرفتند    هايستان اصفهان در گروه     ا از
هاي هاي رحيم آباد و رهنان در گروه چهارم و توده             توده

مبارکه و کاشان در گروه دوم و توده اردستان در گروه اول              
هاي توان فرم  مي اي تجزيه خوشه  با توجه به اين   .  قرار گرفت 

مطلوب را به منظور ايجاد هيبريدهايي با کيفيت باال و                
براي توليد هيبريدهاي با    .   انتخاب نمود  عملکرد مورد قبول  

 بهتر است با توجه به خصوصيات هر توده،               باال، کيفيت
اي هستند،  خوشه  آنهايي که داراي فاصله بيشتري در تجزيه      

براي مثال هيبريدهاي حاصل از تالقي توده        .  انتخاب شوند 
بومي اراک در گروه چهارم با توده بومي اردستان در گروه             

 ۴در جدول    .   نتايج بهتري خواهند داشت       اول احتماالً 
اي  گروه حاصل از تجزيه خوشه     ۴ميانگين صفات هر يک از      

و مقايسه آنها با ميانگين کل صفات مورد بررسي نشان داده           
   .شده است
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 ۲۶۵  های بومی اسفناج ايرانی                 بررسی تنوع ژنتيکی توده             :  اسدی و حسندخت              

 هاي بومي اسفناج گروه و ميانگين کل صفات توده۴ ميانگين صفات هر يک از ‐۴جدول 

 ۱گروه  ۲روه گ ۳گروه  ۴گروه  ميانگين کل
 ميانگين

 صفات

 درصد ماده خشک ريشه ۹۷/۱۶ ۵۰/۱۵ ۰۸/۱۶ ۹۵/۱۴ ۸۸/۱۵
 درصد ماده خشک بوته ۲۷/۹ ۳۷/۱۰ ۶۷/۱۰ ۷۰/۹ ۰۴/۱۰
 )سانتيمتر(طول دمبرگ  ۳۸/۹ ۳۷/۹ ۷۵/۷ ۱۴/۱۰ ۱۴/۹
 )ميليمتر(قطر دمبرگ  ۲۳/۱۰ ۰۹/۱۰ ۲۴/۹ ۵۲/۱۱ ۲۱/۱۰
 )سانتيمتر(برگ پهنک  ۹۱/۱۰ ۸۶/۹ ۶۱/۸ ۰۹/۱۱ ۰۶/۱۰
 )سانتيمتر(عرض برگ  ۷۰/۷ ۸۹/۶ ۰۰/۶ ۲۷/۸ ۱۶/۷
 )روز(زمان تا گلدهي  ۷۱/۱۶۲ ۶۲/۱۶۴ ۷۱/۱۶۵ ۷۲/۱۶۹ ۴۸/۱۶۵
 تعداد برگ قبل از گلدهي ۷۵/۱۶ ۶۲/۱۷ ۷۱/۱۵ ۹۴/۱۹ ۴۳/۱۷
 درصد گياهان نر ۱۸/۳۷ ۷۷/۴۸ ۱۳/۴۴ ۰۵/۵۰ ۱۲/۴۵
 ان مادهدرصد گياه ۸۰/۶۲ ۲۲/۵۱ ۸۵/۵۵ ۹۴/۴۹ ۸۷/۵۴
 )گرم بر متر مربع(عملکرد  ۷۲/۱۷۱۳ ۱۶/۱۶۴۱ ۳۷/۱۱۵۱ ۳۲/۲۴۳۸ ۳۸/۱۷۰۵
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