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  )(.Spinacia oleracea L هاي اسفناجاي اسيد اگزاليك تودهن و برون تودهوبررسي تنوع در
  3، سيد عبداهللا افتخاري2، علي اكبر مرآتان2، خليل عالمي سعيد1سحر جهانبازي

  3اهوازچمران د شهيدانشگاه  استاديار 2خوزستان رامين دانشگاه استاديار 1دانشگاه رامين خوزستان بيوتكنولوژي ارشد دانشجوي
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  چكيده:
شود. اين گياه خوري و فرآوري شده مصرف ميباشد كه بصورت تازهاسفناج يكي از مهمترين سبزيهاي برگي خانواده چغندريان مي

ها و ارزش غذايي باال حايز اسفناج به علت داشتن مواد معدني و ويتامين بومي ايران بوده و از نظر ارزش غذايي اهميت ويژه دارد.
گلخانه كشت تكرار در  5توده در  20توده اسفناج ايراني اين پژوهش انجام شد.  20 اهميت است. به منظور بررسي اگزاليك اسيد

موج  گيري اگزاليك اسيد با روش اسپكتروفتومتري در طولاندازهاز اسيد كلريدريك غليظ گرفته شد. عصاره اسفناج با استفاده شدند. 
nm578 گيري شد. اين نشان داد كه بيشترين مقدار اگزاليك اسيد در رقم ورامين بذر خاردار و كمترين مقدار آن در رقم شيراز اندازه

نسبت به ارقام خارجي  و به علت جذب مواد مغذيپژوهش نشان داد كه ارقام اسفناج ايراني داراي ميزان اگزاليك اسيد كمي بوده 
  شوند. رد و براي تغذيه انسان توصيه ميبرتري بااليي دا

  
  اسپكتروفتومترياسيد كلريدريك غليظ، ك اسيد، اليكلمات كليدي: اسفناج، اگز

  
  مقدمه:

يكي از سبزيهاي مهم خانواده چغندريان است. اسفناج بومي مناطق مركزي آسيا و به  .Spinacia oleracea Lاسفناج با نام علمي 
)، يكساله، روز بلند و دو پايه است n2=12گياهي ديپلوئيد (سال سابقه كشت دارد. اسفناج  2000بيش از  احتمال قوي ايران است كه

هاي يك پايه آن نيز گزارش شده است. وجود مقادير فراواني از بتا كاروتن (پيش ماده سنتز ويتامين آ)، فوالت و گاهي ژنوتيپ
دهد، اين گياه داراي ارزش غذايي بااليي هاي اسفناج نشان ميم و پتاسيم در برگ)، ويتامين ث، كلسيم، آهن، فسفر، سدي9(ويتامين ب

نوع ويتامين و مواد معدني مورد نياز بدن در رتبه دوم قرار  10نوع ميوه و سبزي، از نظر مقدار نسبي  42به طوري كه در بين ، باشدمي
هاي هاي مهمي هستند كه به كاهش تعداد راديكالماده آنتي اكسيدان هاي آ و ث غني است، اين دو). اسفناج از نظر ويتامين1دارد (

(ظرفيت جذب راديكال اكسيژن) در بين  ORAKدهد اسفناج، داراي باالترين ارزش . تحقيقات نشان ميكندآزاد در بدن كمك مي
دليل  ه جلوگيري از سرطان سينه بهبسيار غني است و براي كمك ب 3-). اين گياه از نظر داشتن ويتامين ب4باشد (ها ميسبزي

هاي زيادي از اين گياه به صورت اهلي و وحشي در در حال حاضر توده). 2رود (ها بكار ميمحتواي باالي از لوتئين و ساير كارتنوئيد
و تالقي بين آنها ها و آفات باشند. شناسايي اين ژنوتيپ هاهاي مقاومت به بيمارياراي ژنكشور وجود دارد كه ممكن است بعضي د

هاي اصالح شده با قابليت توليد عملكرد باال و مقاومت تواند منجر به معرفي رقمالعاده حائز اهميت است، مينژادگران فوقكه براي به
  زاي زنده گردد. به عوامل خسارت

و حيوانات و هم چنين در ميان انواع اي در طبيعت، گياهان اگزاليك اسيد يك اسيد قوي به شدت اكسيد شده است كه به طور گسترده
و  2، آمارانتاسه1گناسههاي پليدر بين گياهان بيشترين غلظت اگزاالت در خانواده. ها وجود داردها و ميكروارگانيسموسيعي از قارچ
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). اگزاليك 5( گزاالت استها وجود دارد اسفناج داراي بيشترين مقدار اهايي كه در اين خانوادهوجود دارد. از بين گونه 3كنوپودياسه
هاي محلول مانند پتاسيم، سديم و روي و هاي معدني كه به صورت نمكچنين كريستالدر اسفناج به صورت اسيد آلي و هماسيد 
شود، وجود دارد. به همين علت جذب كلسيم، توانند جذب شوند و به وسيله مدفوع دفع ميهاي غير محلول كه در روده نمينمك

هاي الزم براي متابوليز كردن ها فاقد آنزيماز آنجا كه انسان ).3كند (رغم فراواني آنها در اسفناج كاهش پيدا مينيزيم عليآهن و م
شود. تحقيقات در افراد و سپس تشكيل سنگ در بدن مي 4اگزاالت هستند، بنابراين جذب اگزاالت محلول باعث ايجاد هيپراگزاالريا

  گيرد.درصد اگزاالت ادراري از رژيم غذايي حاوي اگزاالت منشاء مي 50بيش از دهد كه سالم نشان مي
  ها:مواد و روش

در مزرعه سبزيكاري گروه باغباني دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي  )1392-93عمليات اجرايي اين تحقيق به مدت يك سال زراعي (
، مباركه، اردستان، اروميه، قزوين، كاشان، گرگان، اصفهان (تبريز، براآنتوده بومي اسفناج  20رامين خوزستان به اجرا در آمد. بذر 

، ماهان كرمان) 2، بجنورد1آباد، خورآباد، همدان، بجنوردآباد، جهرم، جنتشيراز، شيروان، ورامين بذر خاردار، ورامين بذر گرد، رحيم
درصد از  5دقيقه در محلول  15س از شستشو به مدت توده مورد بررسي به تفكيك پ 20آوري گرديد. بذور از سراسر كشور جمع

بار با آب مقطر به خوبي  3-4گراد جهت ضدعفوني سطحي نگهداري و سپس درجه سانتي  25هيپوكلريت سديم تجاري در دماي 
با  هاي پالستيكي مشكي رنگزني در كيسهساعت سرمادهي مرطوب داده شدند و پس از جوانه 48سپس به مدت  ،شستشو شدند

بذر قرار داده  10درصد حجمي) با شن و كوكوپيت پر شده بودند كشت داده شدند. در هر گلدان  20:80حجم پنج ليتر كه با نسبت (
هاي اسفناج هر چهار روز يك شد و در پايان به طور كامل آبياري شد و زهكشي كامل صورت گرفت. در طول دوره شد نشاء توده

برگ با اندازه متوسط جدا گرديد و  2برگي از هر توده  4- 6ها، در مرحله ري شد. پس از رشد گياهچهمرتبه با آب تصفيه شده آبيا
هاي نايلوني خالي از هوا قرار داده شد و هاي برگي هر توده به طور جداگانه در كيسهاستريل و خشك كردن، نمونه پس از شستشو،
گيري آنها نگهداري شدند. طرح آماري مورد استفاده در نتقل و تا زمان عصارهگراد مدرجه سانتي -80ها به يخچال بالفاصله كيسه

   هاي كامل تصادفي با پنج تكرار بود.قالب بلوك
اسيدكلريدريك  ml5و ليتري ريخته ميلي 15گرم از برگ اسفناج را با نيتروژن مايع پودر كرده و در يك فالكون  5/0جهت تهيه نمونه 

 10دقيقه ورتكس نموده تا كامالً همگن گردد و پس از آن به مدت  5كنيم. سپس مخلوط حاصل را به مدت غليظ به آن اضافه مي
كنيم. پس از سانتريفيوژ و جدا شدن دو فاز از هم، مايع رويي را به آرامي با استفاده از در دقيقه سانتريفيوژ مي 4200دقيقه با دور 

 3اسيدكلريدريك غليظ اضافه كرده و مراحل باال را  ml5مانده دهيم و به پليت باقيشيده و به يك فالكون جديد انتقال ميسمپلر ك
 5نرمال بين  1آن را با سود  pHمرحله تكرار شده را روي هم ريخته و  3آوري شده از مرتبه تكرار كرده و در انتها مايع رويي جمع

ها طبق دستور كيت خريداري شده از شركت درمان كاو اصفهان، ذغال فعال ر مرحله بعد براي گرفتن رنگيزهنماييم. دتنظيم مي 7الي 
دقيقه با شيكر مخلوط كرده و آن را توسط كاغذ صافي با اندازه كوچك صاف كرده و از محلول صاف شده  5به آن افزوده و به مدت 

 انتخاب نموده. به لوله  )B(و ديگري به عنوان بالنك  T)(ها يكي براي تست نمونه گردد. دو لوله آزمايشبه عنوان نمونه استفاده مي

T100  ،حل شده (ويال آماده موجود در كيت) ماكروليتر از محلول آنزيمي  500ماكروليتر آب مقطر و  1400ماكروليتر عصاره اسفناج
نماييم و ماكروليتر از محلول آنزيمي را مخلوط مي 500مقطر و  ماكروليتر آب B 1500كنيم. براي تهيه لوله اضافه كرده و مخلوط مي

 در طول موج  Bرادر مقابل لوله  Tدهيم سپس جذب محلول لوله ساعت در حرارت اتاق در جاي تاريك قرار مي 2ها را به مدت لوله

nm578 1(جدول  آوريمقت بدست ميقرائت كرده و غلظت اگزاالت را با استفاده از منحني استاندارد با محاسبه ضريب ر( .  
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  نتايج و بحث:
ز نظر آماري تفاوت معنادار هاي محلي ايران انشان داد كه درصد اگزاليك اسيد رقم SASافزار ها با استفاده از نرمتجزيه واريانس داده

). مقدار اگزاليك اسيد در 1 شد (شكلديده شيراز  و كمترين آن در رقم داررورامين بذر خا. بشترين مقدار اگزاليك اسيد در رقم دارند
هاي ايراني مورد مطالعه داراي ميزان هاي مورد مطالعه بسيار كمتر از مقدار گزارش شده ارقام خارجي است، بنابراين تمام رقمرقم

، منيزيم و بسيار كمي اگزاليك اسيد هستند. اگزاليك اسيد به عنوان يك ماده ضد مغذي مطرح است و وجود آن باعث رسوب كلسيم
در شود و ارقامي كه مقدار اگزاليك اسيد كمتري دارند بر ساير ارقام برتري دارند و نگراني وجود مقدار زياد اگزاليك اسيد آهن مي
هاي موثر .ارقام داراي ميزان اگزاليك اسيد كم جهت شناسايي ژنار كمتر استبسي مارقاكند، در اين كه كاربرد آن را محدود مي اسفناج

  و كارهاي اصالحي بسيار كاربرد دارند. 
  

  
  ميزان اگزاليك اسيد ارقام اسفناج در اين تحقيق :1جدول 

 5تكرار 4تكرار  3تكرار  2تكرار  1تكرار  نام رقم  5تكرار  4تكرار  3تكرار  2تكرار  1تكرار  نام رقم 
  311/0  315/0  355/0  429/0  263/0  مباركه   300/0  309/0  351/0  193/0  385/0  كاشان
  192/0  196/0  170/0  243/0  177/0  آباد رحيم  249/0  252/0  278/0  256/0  220/0  همدان
  346/0  341/0  291/0  309/0  440/0  اردستان   279/0  276/0  328/0  248/0  152/0  گرگان
  358/0  353/0  365/0  392/0  303/0  شيروان  281/0  277/0  140/0  329/0  363/0  1بجنورد 
  325/0  323/0  263/0  437/0  270/0  ماهان كرمان  301/0  299/0  303/0  469/0  125/0  2بجنورد 
  391/0  388/0  432/0  381/0  353/0خاردار ورامين  364/0  362/0  379/0  398/0  311/0  تبريز
  291/0  288/0  289/0  423/0  154/0  ورامين گرد  259/0  262/0  264/0  284/0  238/0  جهرم
  320/0  324/0  293/0  377/0  303/0  اروميه  314/0  315/0  236/0  434/0  270/0 آباد جنت

  140/0  137/0  /136  161/0  155/0  شيراز  304/0  298/0  254/0  341/0  301/0   خورآباد
  

  
  : مقايسه ميانگين ارقام اسفناج1شكل 
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Studying Variation and intra-aggregate mass oxalic acid in spinach (Spinacia oleracea L.) 

Sahar Jahanbazi, khalil Alami Saeid, Ali Akbar Meratan, Seyed Abdollah Eftekhari 
Abstract 
Spinach is one of the most important leafy vegetables of chenopodiacea family, which are consumed fresh 
and processed. This plant is native to Iran and has valuable nutrients. Spinach, due to the high nutritional 
value of vitamins and minerals is important. Oxalic acid in spinach to verify Iran, this study was performed 
in 20 tumors. 20 tumors were grown in the greenhouse in 5 iterations. Spinach extract using concentrated 
hydrochloric acid was used. This study showed that Iranian spinach cultivars and levels of oxalic acid 
content and absorption of nutrients is highly superior to the foreign varieties are recommended for human 
nutrition. 
 
Keywords: spinach, oxalic acid, concentrated hydrochloric acid, spectrophotometric 
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