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  :مقدمه 

ر اسفناج ، يكي از سبزيجات برگي است كه به سبب ارزش غذايي فراواني كه دارد د      

اصوالً سبزيجات برگي در بسياري از كشورهاي جهان . تمام نقاط دنيا كشت مي گردد 

اسفناج گياه بومي ايران . قسمت قابل توجهي از سبد غذايي روزانه را تشكيل مي دهند 

مقدار در اسفناج . است و از اوايل قرن اول ميالدي كم كم به نقاط ديگر دنيا راه يافت 

سيم ، يد ، لسيتين ، كارفيل ، كاروتن ، اسيد اگزاليك و اسيد زيادي آهن ، مس ، پتا

همچنين مقدار قابل توجهي كلسيم دارد كه اثرات مثبتي روي . ارسنيك وجود دارد 

،  Aبرگ اسفناج منبع غني ويتامين . گردش خون و استحكام استخوان و فعاليت قلب دارد 

B  وC  ب به صورت كنسرو شده و يا يخ در كشورهاي خارجي اسفناج را اغل. مي باشد

مصرف اسفناج در غذاهاي ايراني زياد است و بايد توجه داشت غذا . زده عرضه مي كنند 

باقيمانده غذاهاي حاوي اسفناج . هاي حاوي اسفناج هميشه به صورت تازه مصرف گردد 

تي در اثر تبديل نيترات كه توسط باكتريهاي نيتريفيكاسيون صورت مي گيرد براي سالم

بنابراين دمبرگها و ساقه ها . نيترات در گياه معموالً در آوندها ذخيره مي شود . مضر است 

  . لذا در هنگام مصرف بهتر است كه اين قسمتها دور ريخته شوند . مملو از نيترات هستند 

  :مشخصات گياه شناسي 

وم به سرما ، اغلب گياهي است علفي ، يكساله و روز بلند از تيره ي اسفناجيان و مقا      

پس از سبز شدن توليد . يكساله و انواع چند ساله آن به صورت يكساله كشت مي شوند 

به اين ترتيب در يك سطح دراطرف ساقه ي . مي كند ) ساقه كوتاه ( برگهاي طوقه اي 

در طي رشد بعدي . كوتاهي به طول چند ميلي متر نزديك به سطح خاك قرار مي گيرند 

يل شده و از آن شاخه هاي جانبي ديگري از محل برگهاي طوقه اي به ساقه اين ساقه طو

  . اصلي منشعب مي شوند 

سانتي متري در خاك نفوذ  140ريشه ي اصلي گياه عميق است و مي تواند تا عمق       

برگها در ارقام . كند از اين نظر مي توان اين گياه را در خاكهاي شور به خوبي كشت نمود 

مختلف داراي فرم و رنگ متفاوتي هستند و به شكلهاي تخم مرغي ، بيضوي و يا نيزه اي 

گل به صورت . مي تواند كامالً صاف و يا دندانه دار باشد  كناره برگها. وجود دارند 

گل  12تا  6خوشه اي روي شاخه هاي اصلي و فرعي قرار دارد كه هر خوشه آن داراي 

 14در طول روز بيش از . زمان گل دادن بستگي به طول روز و زمان كاشت دارد . است 

  . ساعت توليد گل مي كند 

  

  



  :شرايط آب و هوايي 

. اسفناج محصول نواحي نسبتاً سرد است و در آب و هواي خنك بهتر رشد مي كند       

بهترين به طور كلي اسفناج در مجاورت تابش زياد آفتاب ، دماي متوسط و هواي مرطوب 

بعضي از . يخبندان را بيشتر از اغلب سبزيهاي ديگر تحمل مي نمايد . نتيجه را مي دهد 

گرماي زياد و . درجه سانتي گراد نيز مقاوم است  -7تا ارقام آن حتي در مقابل سرماي 

به همين خاطر . طول روز بلند ، باعث توليد گل و بذر شده ، از بازار پسندي آن مي كاهد 

  .در مناطقي كه تابستانهاي گرم و خشك دارند اسفناج را در پائيز مي كارند 

خاكهاي خيلي سبك و خيلي  ولي. مي توان اسفناج را در كليه زمين ها كشت نمود      

بهترين خاك براي اسفناج حد واسط آن دو . سنگين براي رشد و نمو گياه مناسب نيستند 

به علت نفوذ زياد ريشه در خاك ، نيازمند خاك عميق . و اراضي نم دار و حاصلخيز است 

ين بنابرا. زمينهاي كم عمق و نفوذ ناپذير ، مناسب كاشت اسفناج نيست . و لومي است 

راي هوموس و رطوبت يق و حاصلخيز با بافت متوسط كه دااسفناج را در خاكهاي عم

 7رشد كم و در باالي  6در زير . مي باشد  7- 6مناسب  PH. كافي هستند مي كارند 

  . كلروز ناشي از كمبود منگنز ايجاد مي شود 

  : انواع جنسيت در اسفناج 

  :است به يكي از حالتهاي زير باشد در اسفناج گياهان به وجود آمده ممكن      

  )اندازه ي گياه كوچك ، برگ كم و زود گل ( پايه هايي با گل نر  - 1

  )برگ زياد و ديرگل ( پايه هاي با گل ماده  - 2

  پايه هاي دو جنسي با گل نر و ماده به تعداد مساوي  - 3

  پايه هاي دو جنسي با گل نر بيشتر از ماده  -  4

  با گل ماده بيشتر از نر  پايه هاي دو جنسي - 5

ارقام قديمي داراي گلهاي . گلهاي نر و ماده مي توانند روي يك يا دو پايه قرار گيرند      

. از نظر كيفيت و اقتصادي بهتر هستند  5و  2نوع . نر هستند و بايد زود برداشت شوند 

. تشخيص مي دهند اسفناج نر و ماده را از رنگ دانه ها و كربوهيدراتهاي موجود در گياه 

امروزه ارقام يك پايه با گل هاي نر بيشتر طوري اصالح شده اند كه برگ زيادي داشته و 

  . ديرگل هستند 

  :انواع بذر در اسفناج 



اين ارقام مقاوم به . كه در واقع انواع قديمي از اين نوع هستند : اسفناج بذر خاردار   - 1

  . سرما بوده و در شرايط سخت زمستان معموالً داراي رشد و نمو بهتري است 

پس از خاتمه رشد گياه از شكل طوقه اي به حالت ساقه گل دهنده : اسفناج بذر صاف  - 2

مرحله ي زايشي تحت تاثير طول . ي گل دهنده ظاهر مي شوند نمو كرده و ساقه هاي جانب

  . روز و گرما اتفاق مي افتد 

تا  0در دماي  بهارش. نيز مي باشد به گل رفتن اسفناج عالوه بر نور و گرما تابع بهارش      

اين نوع گياهان يك هفته زودتر از . روز اتفاق مي افتد   10 -  8درجه سانتيگراد به مدت  5

  . گياهان عادي به گل مي روند 

  :مقدار بذر مصرفي 

. في به زمان كاشت ، بافت خاك ، نوع بذر و نحوه ي كاشت بستگي دارد مقدار بذر مصر

كيلوگرم در هكتار  30تا  25به طور متوسط  هنگام كشت در فضاي باز و روش دستپاش

در . كيلوگرم در هكتار مورد نياز است  25تا  20در روش خطي ، . بذر در زمين مي كارند 

در شرايط . گرم در متر مربع متفاوت است  4تا  1.5گلخانه ، مقدار بذر مصرفي بين 

  .اضافه مي شود  گرم نيز به آن 1نامناسب مثل زمستان و يا در اوائل بهار مقدار 

  : ارقام اسفناج 

در انتخاب ارقام جديد اسفناج بايستي به مواردي از قبيل سرعت رشد زياد ، تمايل كم      

به گل رفتن ، يكسان بودن برگ ها ، تمايل كم به زرد شدن ، كم بودن مقدار نيترات ، 

يستاده دقت نمود و ارقام با شكل ا) سفيدك دروغين ( مقاومت به سرما و آفات و امراض 

 .  

اسفناج برگ پهن ورامين و تعدادي ارقام خارجي  :ارقام تحت كشت در ايران 

  )كيفيت باال و گران ( بذرهاي هيبريد 

  : تاريخ و فواصل كاشت 

روز مي باشد ، مي توان  50تا  40با توجه به دوره رشد كوتاه اسفناج كه در حدود       

اسفناج داراي انواع بهاره ، پائيزه ، و زمستانه . چندين بار در سال اقدام به كشت آن نمود 

به همين علت در . گرماي زياد باعث زود به گل رفتن و به بذر نشستن آن مي شود . است 

ن  گرم دارند ، كشت آن در اوائل و يا در اواسط پائيز يا در اوائل اسفند مناطقي كه تابستا

  . صورت مي گيرد 



پائيزه در اواخر تابستان و انواع زمان كاشت انواع بهاره در اواخر اسفند ماه ، انواع      

در كاشت . در روش دستپاش زمين را كرت بندي مي كنند . زمستانه در اواخر پائيز است 

سانتي متر مي  4تا  2سانتي متر و عمق كاشت بين  25تا  15اصله  رديف ها بين رديفي ف

  . باشد 

  :كاشت 

، كمبود آب و ) درجه  15باالي ( بذر اسفناج در موقع جوانه زدن به دماي باال       

كمبود اكسيژن در زمينهاي آبگير و خاكهاي رسي به وجود . اكسيژن بسيار حساس است 

  . مي آيد 

اسفناج را مي توان به طور دست پاش ، خطي و در سبزيكاري سطوح بزرگ با ماشين      

استفاده از كودهاي حيواني در زمينهايي كه از نظر مواد آلي ضعيف هستند . بذرپاشي كرد 

  . توصيه مي شود 

كيلوگرم در هكتار  120با توجه به مقدار مواد غذايي موجود در خاك معموالً حدود       

  . توصيه مي شود  KOكيلوگرم در هكتار  140و  poكيلوگرم در هكتار  60ازت ، 

در كشت گلخانه اي طي زمستان از ارقامي كه داراي رشد سريع بوده و در مقابل        

ارقامي كه دير به گل . شدت تابش و دماي كم حساسيتي نشان نمي دهند استفاده مي شود 

. كشت تابستانه از عملكرد بهتري برخوردارند  مي روند و داراي رشد متوسطي هستند در

  . كشتهاي بهاره و پائيزه از نظر خصوصيات فيزيولوژيكي بين دو گروه قرار دارند 

  : داشت 

اسفناج احتياج به آب فراوان دارد . بعد از كاشت بذر ، آبياري انجام مي شود  :آبياري  - 

آبياري عالوه بر اين . و بايد در طول دوره رشد در زمينهاي خشك اقدام به آبياري نمود 

كه مقدار محصول را افزايش مي دهد ، گل دادن قبل از موعد گياه را نيز به تاخير مي 

  .اندازد 

در كاشت پائيزه مي توان كود اوره را به صورت سرك به  : تغذيه و كود دهي - 

روز پس از آن به  20برگي و  6گرم در متر مربع در دو نوبت در مرحله ي  18مقدار 

در كاشت رديفي ، كود را بين رديف ها مي پاشند و در كاشت در هم ، كود . زمين داد 

 . زمين مي دهند را به صورت محلول همراه آب آبياري ، به 

اولين . اسفناج از سبزيهاي حساس در برابر علف هرز است  :وجين و سله شكني  - 

همزمان با وجين عمل سله . برگي با وسايل دستي صورت مي گيرد  4وجين در مرحله 

 . شكني را نيز مي توان انجام داد 



چنانچه مقدار بوته سبز شده زيادتر از حد الزم باشد براي به دست آوردن  :تنك  - 

با اين كار فضاي مناسب براي . ل مرغوب ، بوته هاي اضافي را بايد حذف كرد محصو

برگي انجام مي  6تا  4تنك كردن را در مرحله . رشد گياهان باقيمانده به وجود مي آيد 

 . سانتيمتر باشد  15تا  7فاصله بوته ها از هم بايد . دهند 

اج سفيدك دروغين و از آفات از بيماريهاي مهم اسفن :مبارزه با بيماريها و آفات  - 

به اين استفاده از ارقامي كه مقاوم . مگس چغندر ، شته آفيد و پروانه سفيد كلماست 

 . بيماري و آفات اند الزم و ضروري است 

اسفناج را قبل از به گل رفتن بوته ها و زماني كه رشد برگها به حداكثر خود  : برداشت 

 6تا  5اج به اين ترتيب است كه زماني كه گياه برداشت اسفن. رسيد برداشت مي كنند 

برگه شد ، ابتدا مزرعه را آبياري كرده و پس از تبخير رطوبت اضافي ، بوته ها را با ريشه 

در سطوح كوچك مي توان . از خاك بيرون مي آورند به همين صورت عرضه مي كنند 

تحتاني را با دست و يا  دو يا سه مرحله اسفناج برداشت كرده در اين صورت بايد برگهاي

چاقوي تيزي بريده و برگهاي كوچك و جوانه هاي مركزي را به حال خود باقي گذاشت 

و پس از مدتي عمل چيدن برگهاي بزرگ را تكرار كرد و به اين ترتيب مي توان در طول 

  . سال چند مرحله اسفناج برداشت كرد 

 35هكتار و در بعضي مواقع بين  تن در 20تا  15مقدار محصول اسفناج حدود  :عملكرد 

  . تن در هكتار است  40تا 

. اسفناج را بر اساس نياز بازار مي توان در بسته بنديهاي مختلف ارائه نمود  :بسته بندي 

پس از بسته . هنگام بسته بندي برگهاي زرد و پالسيده پائين بوته ها را بايد حذف كرد 

از فشار دادن . ر داده و جعبه ها را پوشش نمود بندي مي توان بسته ها را داخل جعبه قرا

  . دستجات داخل جعبه بايد خودداري شود 

  

 


