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مقدمه
کشت و پرورش سبزی ها به دلیل مصرف تازه خوری و ارزش 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  انسان،  سالمت  در  آنها  غذایی 
شده  دسته بندی  برگی  سبزی های  جزء  که  اسفناج  است. 
است به لحاظ تازه خوری و حتی فرآوری شده بسیار ارزشمند 
است و مصرف ساالنه آن در دنیا رو به افزایش است. معرفی 
ارقام پرمحصول و با کیفیت باعث شده تا امروزه، این سبزی 
مفید، در سبد غذایی انسان ها جای خود را باز کند و عالقمندان 

زیادی را به خود جلب کند. 
در  و  است  ایران  بومی  گیاه  این  اگرچه  دیگر،  سوی  از 
سراسر کشور کشت و کار می شود، اما آمار دقیقی از سطح 
رویکرد  و  نیست  آن در دسترس  تولید  میزان  و  زیر کشت 
بنابراین،  ندارد.  وجود  محصول  این  برای  مثبتی  صادراتی 
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تولید  ششم  رتبه  تن،  هزار   ۱۱7 تولید  با  این که  علی رغم 
آن  صادرات  سهم  اما  دارد،  تعلق  ایران  به  دنیا  در  اسفناج 
صفر است. این در حالی است که کشور برای تولید تجاری 
و باکیفیت این گیاه، استعداد اقلیمی و خاکی بسیار زیادی 
دارد و مزیت نسبی آن، کشت و کار در فصل سرما و زمستان 
است که در تناوب زراعی با محصوالت دیگر است و رقیب 
آنها در مصرف آب و سایر منابع به دلیل خارج از فصل زراعی 

بودن، نیست. 
این  اهمیت  علی رغم  که  می دهد  نشان  منابع  بررسی 
سبزی برگی، مطالب مستند و علمی اندکی برای راهنمایی و 
تشویق کشاورزان در تولید این محصول وجود دارد. بنابراین، 
و  عالقه مندان  بیشتر  چه  هر  آشنایی  هدف  با  دستنامه  این 
کشاورزان با اهمیت این محصول و شیوه های کشت و پرورش 

آن تهیه و تنظیم شده است.
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تاریخچه کشت گیاه اسفناج
کشت گیاه اسفناج حدود 400 سال پس از میالد مسیح 
در ایران شروع شد. عرب ها این گیاه را در ۱۱00 سال پس از 
میالد مسیح به اسپانیا بردند و در ۱400 بعد از میالد کشت 
آن در بقیه سرزمین های اروپایی شایع شد. شواهد حاکي از 
آن است که اسفناج در قرن هفتم در چین و در قرن دوازدهم 
در اسپانیا کشت شده است. کشت اسفناج در سال ۱806 در 
دنیا  نقاط  تمام  در  امروزه  اسفناج  امریکا شروع شد. کشت 

معمول شده است.
بخش های  در  اسفناج  که  معتقدند  محققین  از  برخی 
تاریخچه  و  است  بومی  شده  ایران  احتماالً  و  آسیا  مرکزی 
کشت آن به بیش از 2000 سال  می رسد. عرب ها، اسفناج 
را شاه سبزی ها نام نهاده اند. امروزه چین و ایاالت متحده از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان تجاري اسفناج در جهان هستند 
)جدول ۱(. هم اکنون این سبزی در ایاالت متحده چنان متداول 
می شود.  کاشته  کشور  این  سراسر  در  حدودی  تا  که  شده 
 می توان گفت که نیمی از اسفناج امریکا در کالیفرنیا و یک سوم 
آن  در تگزاس  کشت و کار می شود. ایالت کالیفرنیا از لحاظ 
میزان  این  است.  پیشتاز  جهان  در  اسفناج  صنعتی  تولید 
اسفناج  از  گوناگونی  انواع  تا  است  تولید سبب شده  فراوان 
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به دست آید. کاًل سه نوع اصلی از سبزی مذکور وجود دارد 
که عبارت اند از: اسفناج با برگ های صاف، چروکیده و نیمه 
دارد،  و چروکیده  ناصاف  برگ های  که  اسفناجی  چروکیده. 
همان نوع اصلی است که از شرق به غرب برده اند. این رقم 
اسفناج به عنوان سبزی تازه، بهتر و مرغوب تر از دو گونه دیگر 

است و بیشتر در صنایع غذایی کاربرد دارد.
اسفناج از جمله سبزی هایی است که به صورت پخته، آب 
پز یا فرآوری شده در کشور ما مصرف می شود. اما در برخی 
کشورها مصرف تازه خوری )بویژه برخی ارقام( نیز دارد. این 
است.  قابل مصرف  برداشت  از  پس  روز  تا ۱0  گیاه حداکثر 
نسبت  و  دارند  باالیی  تنفس  نرخ  معموالً  برگی  سبزی های 
سطح به حجم در آن ها زیاد است و همین امر موجب کوتاه 
غلظت های  حاوی  اسفناج  آن ها  می شود.  انباری  عمر  بودن 

نسبتاً باالیی از ترکیبات فعال زیستی است.
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جدول 1 : فهرست بزرگ ترین تولید کنندگان اسفناج در 
سال 1397

میزان تولید کشور
)تن(

سطح زیر 
رتبهکشت )هکتار(

23/805/539739/7151چین
ایاالت متحده 

384/66924/8682امریکا

226/38220/2503ژاپن
225/17417/7134ترکیه

162/27739/6195اندونزی
جمهوری اسالمی 

116/9546/2696ایران

127/7856/1517فرانسه
108/7258/8208پاکستان
102/5326/5939ایتالیا
82/3504/59010بلژیک
26/255/931939/702جهان

اسفناج یکی از سبزی های برگی محبوب در ایران است 
غذاها  در  سبزیجات  سایر  با  مخلوط  یا  آب پز  به صورت  که 
مصرف  می شود )شکل ۱(. این گیاه از کالری اندکی برخوردار 
است و منبع خوبی از ویتامین C ویتامین A، و مواد معدنی 
به ویژه آهن است. اسفناج یکی از سبزی هایی است که ارزش 
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تغذیه ای زیادی دارد و غنی از انتی اکسیدان هاست، به ویژه 
زمانی که به صورت تازه یا بخارپز مصرف شود یا سریع بجوشد. 
 A,C,E,K,B2,B6,B9، این گیاه منبع خوبی از ویتامین های
آهن،  منیزیم،  منگنز،  همچون  معدنی  مواد  اسید،  فولیک 
خوراکی  فیبرهای  همچنین  و  سلنیوم  و  کلسیم  پتاسیم، 
است. اسفناج غنی از کلسیم و آهن است ولی کلسیم آن به 
شکل اکساالت کلسیم است که قابل دسترس نیست. اسید 
اکسالیک با منیزیم و آهن ترکیب می شود و این عناصر را 

غیرقابل دسترس می کند.
 

شکل 1: بسته اسفناج آماده عرضه به بازار
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تولید و پراکنش در ایران و جهان
نهم  رده  در  اسفناج  در سال ۱397،  فائو  حسب گزارش 
انواع  فرنگی،  گوجه  از  پس  جهان  زراعی  محصوالت  تولید 
پیازها، انواع خیار سبز، کلم ها، بادمجان، هویج و شلغم، فلفل 
سبز و چیلی و سیر قرار دارد که در شکل 2 گزارش شده است. 
در این شکل اعداد نشان دهنده میزان تولید آن محصول است 
با تولید ۱82/3  این نمودار گوجه فرنگی  به عنوان مثال در 

میلیون تن عمده ترین محصول زراعی تولیدی در دنیا است.
 

شکل 2: عمده ترین محصوالت زراعی تولید شده در دنیا بر حسب نوع 
محصول )میلیون تن( در سال 1397. 
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 27 بر  بالغ  دنیا  در  اسفناج  تولید  میزان  سال  همین  در 
ژاپن  و  امریکا  چین،  کشورهای  که  است  بوده  تن  میلیون 
برتر  کشور  بودند.۱0  گیاه  این  کنندگان  تولید  بزرگ ترین 
تولیدکننده این محصول در جدول ۱ فهرست شده اند. بررسی 
دهنده  نشان  نیز   ۱397 تا   ۱373 سال های  طی  تولید  روند 
افزایش تدریجی تولید و مصرف جهانی این گیاه است. شکل 
3 وضعیت تولید جهانی را طی این سال ها نشان می دهد. طی 
این سال ها روند تولید و سطح زیر کشت اسفناج صعودی بوده 
است. شاخص های سمت چپ منحنی مربوط به میزان تولید 
بر حسب میلیون تن و سطح زیر کشت بر مبنای هکتار است. 
اعداد افقی سال های تولید را از ۱373 تا ۱397 نشان می دهند. 
خط آبی سطح زیر کشت و خط قرمز میزان تولید اسفناج است.

 

شکل 3: میزان تولید جهانی اسفناج طی سال های 1373 تا 1397. 
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 93 از  بیش  میانگین  با  اسفناج  تولید  میزان  بیشترین 
بر می گردد  قاره آسیا و در رأس آن کشور چین  به  درصد 
)شکل 4(. میانگین تولید اسفناج در ایران طی همین سال ها 
به طور میانگین حدود ۱۱7 هزار تن در سال بوده که توزیع 
ساالنه آن در شکل 5 نشان داده شده است که حاکی از افت و 

خیز زیاد و روندی صعودی با شیب بسیار کم است.

 

 شکل 4: نمودار سهم تولید قاره ای گیاه اسفناج طی سال های
 1373 تا 1397
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 شکل 5: توزیع ساالنه میزان تولید گیاه اسفناج در ایران طی سال های 
1373 تا 1397  

و  معتدله  گرمسیری،  استان های  در  اسفناج  ایران،  در 
سردسیری کشت می شود ولی طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، 
90 درصد تولید این سبزی در سال زراعی 95-94 در استان های 

مازندران، اصفهان، خوزستان و شیراز بوده است )شکل 6(. 
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شکل 6: نقشه پراکندگی و درصد تولید اسفناج آبی و دیم شهرستان ها در 
سال زراعی 95-94 در سطح کشور

طبق بررسي انجام شده پراکندگي اسفناج بومي در ایران 
در نقاط مختلف کشور گزارش شده است. انواع اسفناج وحشي 
که در ایران و همچنین در منچوري مي رویند، با ارقام اهلي 
قابل تالقي هستند. در این گونه تالقي ها مشاهده شده است 
که نوع وحشي از منچوري داراي ژن هاي مقاوم به بیماري 
موزائیک ویروس شماره ۱ خیار و اسفناج هاي وحشي ایراني 

داراي مقاومت در مقابل بیماري سفیدک دروغین هستند. 
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گیاه شناسی 

 Spina از کلمه Spinach) ریشه لغت انگلیسی این گیاه
یا از واژه فارسی اسپناخ ispanakh (که اشاره به میوه پیچیده 

دارد، نشأت گرفته است.
اسفناج ها که جزء دولپه ای ها دسته بندی شده اند، گیاهانی 
یک ساله یا به ندرت دوساله هستند که بدون کرک بوده اما 
با غده های حبابی شکل و پایک دار پراکنده روی گیاه دیده 
 می شوند )جدول 2(. این گیاهان دوپایه و یا به ندرت یک پایه 
هستند. داراي ساقه راست و شیاردار، برگ ها متناوب، با پهنک 
اغلب پیکانی شکل، دمبرگدار، گاهی ساده و بدون دمبرگ 
هستند. گل هاي این گیاه خوشه ای، سبزرنگ و کوچک بوده، 
گل های نر به تعداد زیاد و به صورت گویچه هایی بدون پایک 
در امتداد انشعابات دیده  می شوند )شکل 7(. قطعات گل پوش 
کوچک و چهارتایی؛ پرچم ها 4 و یا بلندتر از گل پوش؛ گل های 
ماده در دسته های۱0 تایی و بدون پایک در محور برگ ها و 
در امتداد انشعابات، بدون گل پوش و در برگرفته شده با دو 
برگک اغلب منتهی به خار درفشی، در پایین پیوسته و یا جدا 
از همدیگر هستند. کالله 4 و یا 5 تایی، تخمدان فوقانی، دانه 

با پوسته قهوه  ای و جنین نعل اسبی است.
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شکل 7: گل نر )باال( و گل ماده )پایین( در اسفناج خوراکی
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 جدول 2: تاکسونومی سرده اسفناج از سلسله گیاهی تا گونه 
اسفناج زراعی

علمی ناکسونرده بندی اسفناجسطح رده بندی

Plantaeگیاهانقلمرو

Tracheobiontaگیاهان آوندیزیر قلمرو

Spermatophytaگیاهان دانه دارباال شاخه

Magnoliophytaگیاهان گلدارشاخه

Magnoliopsidaدولپه ای هارده

Caryophyllidaeمیخکی هازیررده

Caryophyllalesمیخکی هاراسته

اسفناج/ تاج خروسی*تیره
Chenopodiaceae /

Amaranthaceae

.Spinacia Lاسفناجسرده

.Spinacia oleracea Lاسفناج معمولیگونه

* بر مبنای نوع سیستم رده بندی در یکی از این دو تیره دسته بندی شده است.

 
اسفناج گیاهی است یکساله و روز بلند که پس از سبزشدن 
برگ هایی طوقه ای تولید می کند. به این ترتیب در یک سطح 
به  نزدیک  میلی متر  به طول چند  کوتاهی  ساقه  اطراف  در 
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سطح خاک قرار می گیرند. در طی رشد بعدی )زایشی( این 
ساقه طویل شده و از آن شاخه های جانبی دیگری از محل 
برگ های طوقه ای به ساقه اصلی منشعب می شوند. برگ ها در 
ارقام مختلف دارای فرم و رنگ متفاوتی هستند و به شکل های 
برگ ها  کناره  دارند  وجود  ای  نیزه  یا  و  بیضوی  مرغی،  تخم 
می تواند کاماًل صاف و یا دندانه دار باشد. پهنک برگ نیز صاف و 
یا دارای چین و چروک است )شکل 7(. ارزش غذایی اسفناج 

تازمانی که در رشد رویشی قرار دارد، حفظ می شود.
سرده اسفناج در ایران سه گونه به شرح زیر دارد:

: Spinacia oleracea 1- اسفناج خوراکی با نام علمی
 که همان اسفناج خوراکی است و دارای گل های ماده 
جدا از یکدیگر بوده و میوه ها به صورت مجزا از هم  می ریزند 

)شکل 8 تصاویر سمت چپ(. 
 : Spinacia turkestanica 2- اسفناج ترکی با نام علمی

که گیاهی خودرو در شمال شرق کشور است و گل های 
ماده در آن ها پیوسته بوده و میوه ها با همدیگر  می ریزند و 
برگ های حامل گل ها دمبرگدار بوده و پهنه قاعده برگی در 
آن ها چندین برابر بزرگ تر از پهنه های جانبی آن است )شکل 

8 تصاویر وسط(.
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 :Spicacia tetrandra 3- اسفناج چهاردانه ای یا
و  بوده  پیوسته  ماده  اینکه گل های  گیاهان ضمن  این  در 
بدون  گل ها  حامل  برگ های  همدیگر  می ریزند،  با  میوه ها 
دمبرگ و ساده بوده، برگ های قاعده  ای با پهنه انتهایی برابر 
به صورت  در شمال غرب کشور  و  است  پهنه های جانبی  با 

خودرو وجود دارد )شکل 8 تصاویر سمت راست(.  
عدد پایه کروموزومی این سرده X=6 است که برای تیره 
اسفناج رایج نیست. در نقاط مختلف ایران، توده های مختلف 
اسفناج توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد و تنوع 
ژنتیکی قابل توجهی در توده های اسفناج بومی کشور وجود 
دارد. مبنای ژنتیکی تعیین جنسیت در اسفناج پیچیده است، 
اما اسفناج در اصل گیاهی دو پایه با پایه های نر و ماده است و 
بیماری های  به  مقاومت  ایجاد  هدف  با  زیادی  دورگه  ارقام 
به نژادی  و  به زراعی  برای  هنوز  اما  شده اند،  تولید  قارچی 

اسفناج اقدامات زیادی باید انجام شود.
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شکل 8: تصویر مقایسه ای از سه گونه اسفناج

انواع تجاری اسفناج 
اسفناج را بر اساس خاردار یا بدون خار بودن بذر، صاف 
یا چروکیده بودن برگ، زودرسی یا دیررسی، بهاره، پاییزه یا 
زمستانه بودن و همچنین رنگ برگ ها تقسیم بندی می کنند. 
بذرهای اسفناج به دو صورت صاف و خاردار است، که برای 
کشت های تجاری از اسفناج هایی که بذر صاف دارند استفاده 
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می شود زیرا کشت و کار آنها ساده تر است. 
از نظر شکل ظاهری، برگ اسفناج دو نوع است که یک نوع 
آن  برگ صاف است که بیشتر برای بازار کشت می شود و نوع دوم 
برگ چروکیده است که بیشتر برای فرآوری استفاده می شود. 
برخی ارقام زودرس اند و بسیار سریع به گل می روند و گیاه 
به جای تمرکز بر روی تولید برگ، بر تولید بذر و گل متمرکز 
می شود.  باعث  را  محصول  کیفیت  کاهش  عماًل  و  می شود 
بولتینگ  زودگل دهی،  فرآیند  این  به  علمی  اصطالح   در 
گفته می شود )شکل 9(. پس بهتر است که از ارقامی برای 
کشت استفاده شود که در برابر بولتینگ مقاومت داشته باشند 

)جدول 3(.

 

شکل 9: زودگل دهي یا بولتینگ در اسفناج
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در کشورهای آمریکایی و اروپایی، اسفناج برگ چروکیده 
صورت  به  اسفناج  نوع  این  و  دارد  بیشتری  پسندی  بازار 
برای  صاف  برگ  اسفناج  اما  می شود؛  مصرف  تازه خوری 
می کنند چون  استفاده  زده  یخ  اسفناج  و  غذا  کنسرو  تهیه 
پهن  برگ  اسفناج  ایران  در  است.  راحت تر  آنها  شستشوی 
ورامین دارای برگ های گوشتی، ضخیم و آبدار است و دیر 

به گل می رود و از بازار پسندی خوبی برخوردار است. 
استفاده  ارقامی  از  زمستان  طی  گلخانه ای  کشت  برای 
می شود که دارای رشد سریع بوده و در مقابل شدت تابش و 
دمای کم حساسیتی نشان نمی دهند. برای کشت تابستانه از 
ارقامی استفاده می شود که دیر به گل می نشینند و دارای 
رشد متوسطی هستند و از عملکرد بهتری برخوردارند. اسفناج 
نسبت به سرما مقاوم است. دو نوع اسفناج زراعی وجود دارد 
بهاره در  اسفناج  نامیده می شود.  بهاره  و  پاییزه  اسفناج  که 
فصل بهار کاشته می شود و به اسفناج انگلیسي معروف است. 
نوع پاییزه آن که به خاک بسیار غني احتیاج دارد در پاییز 

کاشته می شود و حداکثر در زمستان باید برداشت شود.
با  می شوند  یافت  ایران  داخلی  بازار  در  امروزه  که  ارقامی 
نام های شاهرودی، روزبلند، مهرگان، بی تیغ، تیغ دار، قرمز کیتن، 
اورینتال  فوسلو،  ویروفلی  هورسان،  ایتالیا،  فوسیلو  هیبریدسبز، 
پراید F1، خردل ژاپنی قرمز، رونده قرمز و غیره معرفی شده اند. 
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طی چند سال اخیر کشت و پرورش  نوعی اسفناج با نام 
بیبی )Baby spinach( متداول شده که به دلیل اندازه کوچک 
و  نام خوانده می شود  این  به  اصلی  اسفناج  به  برگ ها نسبت 
برگ های آن از لطافت بیشتری برخوردار است و برای استفاده 

در ساالد و خام خوری مصرف بیشتری دارد )شکل ۱0(.
جدول 3: برخی ارقام اسفناج خارجی بر مبنای مشخصات برگ و 

خصوصیات رویشی آنها

رقم های  مشخصاتنوع
مشخصات رقممشهور

برگ 
چروک

(savoy)

معموالً 
بارآوری 

زیادی دارند 
و سرما را 
نسبت به 
سایر انواع 
اسفناج 

بهتر تحمل 
می کنند.

Regiment

 37 ،)F1( دورگه نسل اول
روزه، مقاوم به سفیدک 
پودری، عملکرد زیاد، 
رنگ برگ سبز تیره، با 

وجود بزرگ شدن برگ ها 
کماکان ترد می مانند.

Bloomsdale

یک رقم کالسیک با 
برگ های ضخیم، گوشتی 
است که سرما را نسبت 
به سایر ارقام بهتر تحمل 
می کند. عملکرد زیادی 

در اوایل تابستان دارد اما 
مقاومت کمی در برابر بوته 

میری دارد.
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ادامه جدول 3: برخی ارقام اسفناج خارجی بر مبنای مشخصات برگ و 
خصوصیات رویشی آنها

رقم های  مشخصاتنوع
مشخصات رقممشهور

برگ نیمه 
چروک 
(semi-sa-

)voy

نسبت به 
برگ چروک 
افراشته تر، 
برگ ها 
صاف تر، 

شستشوی 
راحت تر، 
مقاومت 

بیشتر نسبت 
به بیماری و 
بوته میری، 

بهترین 
انتخاب برای 

کشت در 
خانه

Tyee

 45 ،)F1( دورگه نسل اول
روزه، مقاوم به سفیدک 

دروغین نسل های 1 تا 3، 
رشد بوته قوی و افراشته، 
برگ ها سبز تیره، مقاومت 

زیاد به بولتینگ دارد.

Catalina

دو رگه نسل اول و 48 
روزه، برگ ها ضخیم، 
گوشتی و پیکانی شکل 

هستند که مقاومت 
متوسط به بولتینگ دارند.

Indian Sum-
mer

دو رگه نسل اول، 40 تا 
45 روزه، گیاهی ظریف، 
بارآور، سه فصلی برای 

فصل های بهار، تابستان و 
پاییز. برگهای پهن و نیمه 

چروک تقریباً شبیه به 
اسفناج های برگ صاف 
است که به کندی به 

بولتینگ می رود.

Teton

دورگه نسل اول، 40 تا 45 
روزه، مقاوم به نسل های 1 
تا 4 سفیدک های دروغین 
هستند. جزء اسفناج های 

برگ نیمه چروک سه 
فصلی هستند که برگاهی 

تخم مرغی سبز تیره 
تولید می کنند و رشد 

مستقیمی دارند. به کندی 
به بولتینگ می رود.
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ادامه جدول 3: برخی ارقام اسفناج خارجی بر مبنای مشخصات برگ و 
خصوصیات رویشی آنها

رقم های  مشخصاتنوع
مشخصات رقممشهور

برگ صاف
Smooth-(
Leafed)

برگ ها 
صاف و پهن، 
شستشوی 
راحت که 
آن را برای 
فرآوری 
مناسب 
می کند.

Space

دورگه نسل اول، 45 روزه 
با برگ های صاف. مقاوم به 
نسل های 1 تا 3 سفیدک 
دروغین. نسبت به بقیه 

ارقام برگ صاف، دیرتر به 
بولتینگ می رود.

 Red
Cardinal

25 تا 30 روزه قابل 
برداشت است که 

رگبرگ های قرمز رنگی در 
برگ ها و ساقه های عمیق 
آن دیده می شود. برگ ها 
شبیه برگ چغندر هستند. 
خیلی زود باید برداشت 
شوند و دلیل آن هم این 

است که زودتر از بقیه برگ 
صاف ها به بولتینگ می رود.

انتخاب رقم برای کاشت تجاری هم به لحاظ شاخص های 
زراعی و عملکرد و هم به جهت مدیریت آفات و بیماری ها 

بسیار مهم است.  
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اسفناج بیبی

   

اسفناج برگ چروک رقم رگیمنت

شکل 10: برخی ارقام اسفناج
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اسفناج برگ نیمه چروک رقم کاتالینا

اسفناج برگ صاف رقم کاردینال

ادامه شکل 10: برخی ارقام اسفناج



تولید تجاری اسفناج )با رویکرد توسعه کسب و کارهای کشاورزی(
33

معیارهایی برای انتخاب ارقام مناسب کاشت در اسفناج 
بیان شده است که برخی از این شاخص ها عبارتند از:

سرعت رشد )سریع بودن رشد و نمو( _  
تمایل کم به گل رفتن  _  
یکسان و یک اندازه بودن برگ ها _  
تمایل کم به زرد شدن برگ ها _  
  کم بودن میزان نیترات در برگ ها و دمبرگ ها _
مقابل  _ در  )بویژه  امراض  و  آفات  مقابل  در  مقاومت   

سفیدک دروغی(
مقاوم بودن در مقابل سرمای سخت زمستان _  
ایستاده بودن برگ ها روی بوته )برای سهولت در برداشت( _  

باید به این نکته دقت کرد که بسته به نیاز بازار، زودرسی، 
زمان گلدهی، نوع منطقه و آب و هوا، مقاومت به آفات، و غیره 

از ارقام متفاوت و سازگار برای کشت اسفناج استفاده کرد.

ارزش غذایی و دارویی 
کلسترول  که  دارد  پروتئین  درصد   3/2 اسفناج  برگ 
و  دارد  چربی  درصد   0/6 اسفناج  برگ  کاهش  می دهد.  را 
لینولنیک اسید )امگا 3( و لینولئیک اسید )امگا 6( مهم ترین 
اسیدهای چرب برگ اسفناج هستند. فیبر موجود در برگ 
همچنین  اسفناج  شده است.  گزارش  درصد   0/65 اسفناج 
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و  لوتئین  بتاکاروتن،  همچون  اکسیدانی  انتی  ترکیبات  از  غنی 
انتی  خواص  ترکیب  سه  این  )شکل۱۱(.  است  زه آگزانتین 
بتاکاروتن عملکرد شش ها  اکسیدانی و ضد سرطانی دارند. 
را بهبود  می بخشد و خطر ابتال به دیابت را کاهش  می دهد. 
کاهش  را  مروارید  آب  به  ابتال  خطر  زه آگزانتین   و  لوتئین 
 می دهند و بینایی در کهنسالی را بهبود  می بخشند. دانه های 
و  دارند  بخشی  آرام  و خاصیت  موسیالژدار هستند  اسفناج 
تاثیر آن در کاهش تب، ورم معده و التهاب روده است. برخی 
ترکیبات موجود در اسفناج که فولیک اسید نامیده  می شود، 

برای درمان کم خونی بسیار مفید هستند.

شکل 11: ساختار شیمیایی لوتئین و زه آگزانتین

تاثیر  و  مغذی  مواد  تراکم  اسفناج،  قوت  نقاط  از  یکی 
با  آن در سالمتی است. گزارش شده که اسفناج به مبارزه 
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سرطان کمک می کند. انتی اکسیدان عمومی کوئرستین که 
در اسفناج هم موجود است، خواص آنتی هیستامینی و ضد 
توموری دارد. غنی از فوالت است که به محافظت در برابر 
نقص لوله عصبی هنگام تولد کمک می کند. مطالعات نشان 
می دهد که اسفناج سالمت قلب را تقویت کرده و از برخی از 
عالئم پیری مغز محافظت می کند. ویتامین A که در اسفناج 
یافت می شود، برای حفظ سالمت چشم و پوست ضروری است.

سازمان غذا و داروی ایاالت متحده توصیف زیر را برای 
اسفناج تصویب کرده است: بدون چربی، بدون چربی اشباع، 
از  سرشار  فیبر،  خوب  منبع  کالری،  کم  کلسترول،  بدون 
ویتامین A، پر از ویتامین C، آهن زیاد، غنی از فوالت و منبع 
خوبی از منیزیم است. ترکیب شیمیایی و عناصر موجود در 

۱00 گرم اسفناج در جدول 4 فهرست شده است:
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جدول 4: ترکیب شیمیایی و میزان عناصر موجود در 100 گرم اسفناج

مواد اصلی و 
امالح معدنیویتامین هاساختاری

میزاننامدرصدمیزاننام میزاننام
)میلی گرم(

درصد*

انرژی

  97
کیلوژول
 23(

کیلوکالري(
ویتامین  

A

 469 
میکروگرم یا
 9377  
واحد بین 

المللي

9910کلسیم59

هیدروکربن 
5626 بتاکاروتن3/6  گرمها

2/7121آهن52میکروگرم

لوتئین 0/4 گرمقندها
گزانتین

 12198
7922منیزیم-میکروگرم

فیبرهای 
تیامین2/2 گرمغذایی

(B1)
 0/078
0/89743منگنز7میلي گرم

ریبوفالوین0/4 گرمچربی
(B2)

 0/189 
497فسفر16میلي گرم

نیاسین2/9 گرمپروتئین
(B3)

 0/724
55812پتاسیم5میلي گرم

91/4 آب
گرم

ویتامین
(B6)

 0/195
795سدیم15میلي گرم

فوالت 
(B9)

  194
0/536روی49میکروگرم

C 28  ویتامین 
34میلي گرم

E 2 ویتامین
13میلي گرم

K 483  ویتامین
460میکروگرم

*: درصد نیاز روزانه یک فرد بزرگسال
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آب، هوا و خاک مناسب کاشت
اسفناج محصول نواحی سرد است و در آب و هوای خنک 
بهتر رشد می کند. به طور کلی اسفناج به تابش شدید آفتاب، 
می دهد.  را  پاسخ  بهترین  مرطوب  هوای  و  متوسط  دمای 
یخبندان را بیشتر از سبزی های دیگر تحمل می کند. بعضی 
مقاوم  نیز  تا 7- درجه  مقابل سرمای  در  آن حتی  ارقام  از 
است. بادهای شدید و خشک باعث خسارت به گیاه می شود. 
اسفناج بهترین رشد را در شرایط آب و هوایي سرد دارد و یک 
گیاه مقاوم به سرمازدگي است. اسفناج  4 الی 6 درجه زیر 
صفر را هم می تواند تحمل کند. بسته به شرایط آب و هوایی 
6 الی ۱0 هفته طول می کشد که محصول قابل برداشت شود. 
تعیین زمان کشت در اسفناج به منطقه کشت و آب و هوای آن 
بستگی دارد. معموالً در مناطق گرمسیری در فصل پاییز و در 
مناطق سردسیری در فصل بهار کاشته می شود. اسفناج گیاهی 

نورپسند است و برای رشد به نور بسیار زیادی احتیاج دارد.
اسفناج در نقاطی که دارای آب وهوای معتدل هستند، 
بار در  به کوتاه بودن دوره رویش می توان چندین  با توجه 
سال اقدام به کشت کرد. در مناطقی که زمستان مالیم دارند 
)مثل خوزستان(، رشد آن در زمستان بسیار عالی است. در 
این مناطق اوایل پاییز کشت انجام می شود. چنانچه بعد از 
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زمستان هوا یک مرتبه گرم نشود، بذر را می توان در اواخر 
زمستان کاشت و در اوایل بهار محصول اسفناج را برداشت 
کرد. گرمای زیاد باعث به گل نشستن و در نتیجه بذر دادن 
گیاه می شود. این امر باعث می شود که طعم برگ ها تند شده، 
رشد و نمو آنها کند شود و پس از مدتی خشک شده، از بین 
بروند. البته علت دیگری در زود به گل نشستن اسفناج موثر 
مدت  طول  چه  هر  است.  روشنایی  مدت  طول  آن  و  است 
روز )روشنایی( بیشتر شود گیاه زودتر به گل می نشیند؛ زیرا 
رفتن  گل  به  زود  البته  است.  بلند  روز  سبزی  یک  اسفناج 
اسفناج به رقم آن بستگی دارد. بعضی ارقام اسفناج نسبت به 
گل نشستن زودتر از موعد مقرر مقاوم تر از بقیه هستند، در 
صورتی که تعدادی دیگر بسیار حساس هستند. همان طوری 
که قبال ذکر شد، به طور کلی اسفناج گیاهی روزبلند است. 
بنابراین چنانچه در طول رشد، مدت روشنایی زیاد باشد بوته 
علت  همین  به  می دهد.  گل  هفته  چند  مدت  اسفناج طی 
است که بذر کشت شده در بهار )رقم بهاره( نسبت به ارقام 
تابستاني و پاییزي که در اواخر تابستان و اوایل پاییز کشت 
مي شوند، زودتر گل مي دهد. مرحله بحرانی گل دهی اسفناج 
در شرایط ۱2 ساعت روشنایی است. خشکی و گرمای زیاد 

نیز گل دهی را تسریع می کنند.
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با توجه به روزبلند بودن گیاه اسفناج، کاشت آن باید در 
بهار و یا پائیز یعنی در روزهای کوتاه انجام گیرد. بنابراین بذر 
اسفناج را در مناطقی که دارای زمستان های مالیم هستند، 
اوایل  تا  پائیز  اواسط  از  به تدریج  ایران،  جنوبی  نقاط  مانند 
اسفند می کارند. اسفناج بهاره را می توان در اواخر زمستان 
مثاًل در اسفندماه با مساعد شدن هوا کاشت. در مورد اسفناج 
برداشت  و زمستان  پائیز  باید در  یعنی محصولی که  پائیزه 
احتمال  زیرا  کرد  کشت  مرداد  اواسط  از  زودتر  نباید  شود، 
به گل رفتن آن در طول روز بلند، زیاد است. همچنین نباید 
دیرتر از اواسط شهریور کاشت، زیرا ممکن است به موقع قابل 
برداشت نباشد. در مناطق مرکزی ایران بسیاری از باغدارها 
زمستان  طی  و  کرده  کشت  پاییز  اوایل  در  خود  باغات  در 

برداشت می کنند. 
اسفناج هر چند که به آب و هوا حساسیت زیادی نشان 
اسفناج  بذور  است.  سرد  فصل  سبزی  یک  اما  نمی دهد، 
جوانه زنی  درجه   30 حداکثر  و  درجه   2 حداقل  دمای  در 
تا 24 درجه  برای جوانه زنی بین 7  بهینه  می کنند. دمای 
صفر  زیر  درجه   9 دمای  تا  می توانند  جوان  گیاهان  است. 
با  درجه   20 تا   ۱5 در  رشد  میزان  بهترین  کنند.  مقاومت 
دمای حداقل ۱0 درجه و حداکثر 32 درجه است. بذور تازه 
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اسفناج در دماهای پایین بین 3 تا 4 درجه سریع تر جوانه 
می زنند و بهترین نتیجه در دمای ۱0 تا ۱6 درجه به دست 
می آید. در دماهای باالتر جوانه زنی شاید سریع تر انجام شود، 
اما درصد جوانه زنی کاهش می یابد. بذر اسفناجی که بیش از 
یک سال از عمر آن گذشته باشد به ندرت بیشتر از 80 درصد 
جوانه زنی می کند. بذرهای قدیمی تر حتی قدرت جوانه زنی 

کمتری دارند و به آهستگی و نامنظم جوانه زنی می کنند. 
و  تبریز  مشهد،  سردسیر  مناطق  در  ایران  در  اسفناج 
اصفهان، به محض مساعد شدن هوا کشت می شود. می توان 
حدود 5 هفته قبل از آخرین یخبندان و سرمای بهاره کشت 
تاریخ کاشت  روز  تا ۱0  این صورت هر 7  در  داد.  انجام  را 
پاییز است.  اواخر  تکرار می شود. زمان دیگر کاشت اسفناج 
حدود 7 هفته قبل از اولین یخبندان زمان مناسبی برای این 
کار است. بوته های اسفناج در طول مدت زمستان به وسیله 
علوفه خشک و کاه و کلش از سرما محافظت می شوند. زمان 
نیمه  مناطق  در  است.  بهار  اوایل  اسفناج  نوع  این  برداشت 

گرمسیری رشد گیاه اوایل پاییز تا اواخر زمستان است.
اسفناج به راحتی به وسیله بذر قابل تکثیر است )شکل 
۱2( و به صورت مستقیم هم کشت می شود. برای این که 
باشد.  باال  خاک  رطوبت  باید  شوند،  سبز  اسفناج  بذرهای 
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در  ولی  است  امکان پذیر  نیز  نشا  وسیله  به  اسفناج  کاشت 
کشور ما مرسوم نیست. 

   

شکل 12: بذر اسفناج: خاردار )باال(، صاف )پایین(
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مي کند.  رشد  خاک ها  از  وسیعي  دامنه ي  در  اسفناج 
بهترین خاک ها، خاک هاي لومي شني یا خاک هاي آبرفتي 
با زهکشي خوب است. این گیاه به خاک هاي اسیدي بسیار 
حساس است و رشد بهینه آن در pH حدود 6 تا 7 است. 
گیاه  رشد  برای  سنگین  خیلی  و  سبک  خیلی  خاک های 
حاوی  متوسط،  بافت  با  عمیق  خاک های  نیستند.  مناسب 
ماده آلی و رطوبت کافی برای اسفناج بسیار مناسب هستند. 
خاک های سبک برای ارقام زودرس و کشت های زمستانه و به 

طور کلی برای تولید محصول پیش رس مناسب ترند.
اگرچه اسفناج در خاک های اسیدی نتیجه خوبی نمی دهد، 
اما به دلیل مقاومت و بردباری این گیاه به شوری و قلیاییت 
خاک، مناسب کاشت در مناطق با آب و خاک لب شور است. 
با این وجود گاهی اوقات در خاک های قلیایی و خنثی، گیاه 
کلروز از خود بروز می دهد. این امر به علت غیرقابل استفاده 
سایر  با  مقایسه  در  اسفناج  خاک هاست.  این  در  منگنز  بودن 

سبزی ها به شوری خاک مقاومت بیشتری دارد.
یا شروع گل دهی  بولتینگ  باعث  روز  بلند شدن طول 
می شود. عوامل دیگری نیز همچون گرمی هوا و تنش کمبود 
مواد غذایی باعث می شود تا اسفناج از رشد رویشی به رشد 
که  شود  گلدهی  و  انگیزی  گل  باعث  و  کند  ورود  زایشی 

قابلیت عرضه به بازار را نخواهد داشت
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کاشت دستی و مکانیزه اسفناج 
روش  یکی  کاشت.  طریق  دو  به  می توان  را  اسفناج  بذر 
و دیگری روش خطی که  دارد  نامنظم  پاش که رویش  دست 
نظم ردیفی دارد. البته نحوه خطی به دلیل سهولت مواظبت و 
مراقبت های زراعی ترجیح داده می شود. در کشت خطی بذر در 
شیارهایی که یک تا دو سانتی متر عمق دارند، قرار می گیرد. 
فاصله خطوط کشت حدود 30 سانتی متر و فاصله دو بوته 
تا ۱5 سانتی متر است.  از یکدیگر روی خطوط کشت ۱0 
در  کیلوگرم  تا ۱5  در کشت خطی ۱0  بذر  میزان مصرف 
هکتار و در کشت دست پاش ۱5 تا 20 کیلوگرم است. این 
برای  به روش نشتی می کارند.  اغلب  را در خوزستان،  گیاه 
این کار اسفناج را روی پشته هایی که فواصل خطوط کشت 
25 تا 35 سانتی متر از یکدیگر فاصله دارند، در باالی داغ 
آب می کارند. شیار بین پشته ها به عنوان یک زهکش عمل 
می کند. مقدار بذر بستگی به نوع بذر، جنس خاک و طریقه بذر 
پاشی دارد و بین ۱5 تا 40 کیلو گرم در هکتار متفاوت است.

در برخی مناطق مرکزی ایران نیز در باغات برای بهره وری 
بیشتر از زمین، آب و افزایش درآمد، در البالی درختان)در 
پاییز و زمستان و هنگامی که فاقد برگ هستند( با پاشیدن 

دستی بذر، اسفناج کاشته می شود. 
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 20 عمق  تا  دست کم  زمین  باید  اسفناج  بذر  کاشت  برای 
پاشیده  بذر  شود.  شیارزنی  سپس  و  زده  شخم  سانتی متری 
شده روی بسترهای عریض کشت می شود. فاصله بین ردیف ها 
باید 50 تا 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها ۱5 تا 20 
 سانتی متر باشد. عمق کاشت بذر باید حدود 20 میلی متر 
خاک  با  زمین های  در  کاشت  عمق  باشد.  سانتی متر(   2(
سنگین باید کمتر باشد و بذرها نسبت به خاک های سبک، 

سطحی تر کشت شوند. 
در کشت مکانیزه، بذر اسفناج را در ردیف های ۱5 تا 25 
سانتی متر و عمق بین ۱ تا 2 سانتی متر به وسیله بذرکارها 
افزایش  را  بذر، میزان مصرف آن  پاشیدن دستی  می کارند. 
می دهد، در حالی که استفاده از بذرکارها میزان مصرف آن 
را کم می کند. در شرایط نامناسب مثل زمستان و یا در اوایل 
بهار مقدار ۱0 کیلوگرم به مقدار بذر اضافه می شود. بذر اسفناج 
و  اکسیژن  کمبود  زیاد،  گرمای  مقابل  در  جوانه زدن،  موقع  در 
در  معموالً  اکسیژن  کمبود  است.  حساس  بسیار  خشکی 
زمین های غرقاب و خاک های رسی به وجود می آید. کاشت 
نشا به وسیله دنباله بندهای تراکتوری مخصوص نشا با تنظیم 
فاصله بین ردیف ها مقدور است و به لحاظ اقتصادی به دلیل 
کوتاه شدن عملیات داشت و زمان برداشت، بازده بیشتری دارد.
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اگر هدف از کاشت محصول، تولید برای بازار تازه خوری 
است، فاصله کاشت باید 25 بوته در هر متر کاشته شود و اگر 
منظور از کاشت محصول، فرآوری آن باشد، تا 40 بوته در هر 

متر کاشته می شود. 
کشت گلدانی یا کشت در سینی های کشت اسفناج نیز 
خاکی  گلدان  مناسب  خاک  )شکل۱3(.  است  امکان پذیر 
 20 و  ماسه  درصد  باغچه،20  خاک  درصد   60 مخلوط  از 
درصد کود دامی است. بهتر است روی بذرها با کود دامی یا 
ورمی کمپوست یا ماسه نرم پوشیده شود. در صورتی که روی 
گلدان با پالستیک شفاف و تهویه دار پوشیده شود، بذور طی 

5 تا 9 روز جوانه خواهند زد. 

   

   

 

شکل 13: انواع کشت اسفناج در فضاي باز، گلخانه، سیني و گلدان.
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ادامه شکل 13: انواع کشت اسفناج در فضاي باز، گلخانه، سیني و گلدان.
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تغذیه گیاه اسفناج 
برای دستیابی به محصول باکیفیت و عملکردی مناسب، 
مواد مغذی کافی باید در اختیار گیاه باشد. کل مواد مغذی 
مورد نیاز یک گیاه زراعی، بیشتر از مقداری است که توسط 
گیاه  اجزای  تمام  زیرا  می شود.  برداشت  مزرعه  از  گیاه  آن 
شامل ریشه ها، ساقه ها و سایر اجزایی که به عنوان محصول 
نهایی برداشت نمی شوند، در دوره رشدی گیاه مواد مغذی 

دریافت کرده و در عملکرد محاسبه نمی شود.
استفاده از کود سهم زیادی در بهبود عملکرد و افزایش 
کیفیت مواد مغذی در محصوالت زراعی از جمله اسفناج دارد. 
 ،)N( مصرف کافی کودها و مدیریت بهینه کودهای نیتروژنی
فسفری )P( و پتاسیمی )K( برای به حداقل رساندن هزینه 
تولید و بهبود کمی و کیفی محصول ضروری است. جدول 
5 مقادیر توصیه شده بر مبنای آزمون خاک را برای کشت 

اسفناج ارائه کرده است.
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جدول 5 : توصیه مقادیر کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم برای کشت 
اسفناج بر مبنای آزمون خاک

میزان 
میزان پتاسیم میزان فسفر خاکنیتروژن

خاک
مقدار عنصر 
بر حسب 
آزمون خاک

موجود 
زیادمتوسطکمزیادمتوسطکمنیست

کیلوگرم 
در هکتار 

N

کیلوگرم در هکتار 
P2O5

کیلوگرم در هکتار 
K2O

میزان 
توصیه 
کودی

90-1201541209016511055

مزرعه  به  اسفناج،  کاشت  از  قبل  که  می شود  توصیه 
کود دامی پوسیده، مقدار۱20 کیلوگرم کودهای ازته، ۱60 
کیلوگرم کود فسفره و ۱40 کیلوگرم کود پتاسه به ازای هر 
هکتار اضافه شود. در کشت پاییزه از کود اوره به شکل سرک 
به مقدار ۱8 گرم در متر مربع در مرحله 6 برگی و 20 روز 

بعد از آن استفاده می شود.
استفاده از یک خاک غنی شده با کودهای نیتروژن دار 
نشان  تحقیقات  نتایج  می شود.  عملکرد  افزایش  موجب 
قابل  نیتروژن  کیلوگرم  تا ۱20  به 90  اسفناج  که  می دهد 
دسترس، ۱60 کیلوگرم فسفر و ۱70 کیلوگرم پتاسیم  در 
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هر هکتار دارد. این مقادیر بر مبنای نیاز کلی به مواد مغذی 
گیاه کامل محاسبه شده و فرض بر مصرف کودهای سرک 
گرفته شده است. نکته قابل توجه این است که در خاک های 
سرد، میکرواگانیسم ها فعالیت کمتری دارند و آزادسازی مواد 
مغذی ممکن است خیلی کندتر از مصرف گیاه باشد. همین 
که خاک گرم می شود، رهاسازی مواد غذایی ممکن است از 
نیاز گیاه فراتر رود. آنچه مسلم است میزان کود مصرفي به 
عوامل متعددي بستگي دارد از جمله به آنالیز خاک، نوع و 

میزان کود پایه و نوع کود شیمیایي مصرفي بستگي دارد. 
از آنجا که اسفناج گیاه حساسی است، در مرحله 4 برگی 
توصیه مي شود  بنابراین،  دارد.  نیاز  به وجین و سله شکنی 
از  مرحله  این  در  سله شکني خاک  و  هرز  علف هاي  وجین 

رشد گیاه انجام گیرد. 
اسفناج سیستم ریشه ای محدودی دارد که برای جذب 
مواد غذایی از خاک کارایی الزم را ندارد. اگر اسفناج با تنش 
فقدان مواد مغذی روبرو شود، رشد رویشی آن کند شده و 
بوته ها تمایل به بولتینگ )زودگل دهی( نشان می دهند. در 
به  منیزیم  کمبود  با  است  ممکن  نیتروژن  کمبود  اسفناج 
دلیل داشتن عالیم مشابه، اشتباه گرفته شود. اگر برگ های 
از  قبل  باید  باشد  پریده  بوته رنگ سبز  یا  زرد شوند  مسن 
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منیزیم  کمبود  لحاظ  به  را  خاک  وضعیت  نیتروژن  افزودن 
بررسی کرد. عرضه بیش از حد نیتروژن سبب رسوب نیترات 
در گیاه می شود. کمبود میزان منیزیم را می توان با افزودن 
دولومیت،کودهای منیزیمی به خاک یا برگ پاشی سولفات 
منیزیم اصالح کرد. در جدول 6 عالیم کمبود مواد غذایی در 

اسفناج آمده است.
جدول 6: عالیم کمبود مواد غذایی در اسفناج

عالیممواد مغذی

برگ های مسن تر  زرد رنگ، ظاهر کلی بوته سبز نیتروژن
رنگ پریده، کاهش رشد ساقه

برگ های مسن تر زرد با رگبرگ های سبز تیره، منیزیم
ظاهر کلی بوته سبز رنگ پریده

کندی رشد، برگ های مسن تر سبز مایل به آبیفسفر

قهوه ای شدن نوک برگ هاپتاسیم

استفاده از کود حیوانی در زمین هایی که از نظر مواد آلی 
ضعیف هستند، الزم است. البته به دلیل تازه خوری اسفناج، 
کود  از  باید  و  نمی شود  توصیه  دامی  تازه  کود  از  استفاده 
حیوانی کاماًل پوسیده استفاده کرد. معموالً برای انواع بهاره، 
کود شیمیایی را به یک باره قبل از کاشت به زمین می دهند. 
تمام  با  توام  را  نیتروژن  سوم  یک  زمستانه  انواع  برای  ولی 
کودهای فسفره و پتاسه در اوایل زمستان هنگام کاشت به 
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زمین می دهند و دو سوم نیتروژن باقی مانده را در دو مرحله 
دیگر به صورت کود سرک در اختیار گیاه قرار می دهند.

تحت  را  عملکرد  تنها  نه  در سبزیجات  نیتروژنی  تغذیه 
)انبساط(  شدن  بزرگ  برگ،  ظاهر  بلکه  قرار  می دهد  تاثیر 
برگ و پیر شدن و در نتیجه کیفیت محصول را تحت تاثیر 
قرار  می دهد. وزن تر و خشک گیاه با افزایش میزان نیتروژن و 
کلی،  طور  به  افزایش  می یابد.  دسترس  در  نیتروژنی  منبع 
نیتروژن تاثیر مطلوبی نیز روی عملکرد اسفناج دارد. اسفناج 
نیز همچون سایر سبزیجات برگی، به مقادیر زیادی از نیتروژن 
کودهای  به  اسفناج  اما  است.  نیازمند  مطلوب  رشد  برای 
نیتروژنی بسیار حساس است و مقادیر بیش از نیاز خود را از 
خاک جذب و نگهداري مي کند به نحوي که ۱34 کیلوگرم 
در هکتار نیتروژن را در مدت 30 روز در خود انباشته می کند. 
از سوي دیگر در شرایط کوددهی ضعیف و اغلب تحت شرایط 
کشت ارگانیک )به دلیل سازگاری ضعیف با محدودیت مواد 
غذایی،( عملکرد محصول کم است. محصوالت زراعی که در 
چنین شرایطی رشد  می کنند، تمایل به پیر شدن سریع تری 

نسبت به آنهایی دارند که تغذیه مناسبی شده اند. 
در کشت هاي فشرده براي تولید تجاری اسفناج، فعل و 
انفعاالت احیاي نیتروژن بسیار ضعیف است و به همین دلیل، 
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انباشته می شود و الزم است منبع  نیترات در برگ اسفناج 
مناسب و مقدار متعادلی از کودهای نیتروژنه در اختیار گیاه 
قرار گیرد. عالوه بر این، به دلیل تمایل کشاورزان به دستیابی 
به عملکرد باالتر و مصرف بیش از اندازه کودهای نیتروژنی، 
تاثیر  افزایش می یابد. این امر  غلظت نیتروژن در خاک نیز 
منفی روی محیط زیست دارد. نیتروژن مصرف نشده برای 
رشد  می تواند سبب آزاد سازی گاز گلخانه  ای نیتریت اکساید 
دی  از  بیشتر  حتی  جهانی  گرم شدن  در  که  شود   )N2O(
اکسید کربن سهیم است. عالوه بر این نیترات )-NO3( مازاد 
سبب اوتریفیکاسیون اکوسیستم های آبی و آلودگی خاک و 
در  نیتروژن  غلظت  افزایش  دلیل  آب های سطحی  می شود. 
خاک در چنین شرایطی این است که اسفناج یون نیترات 
نیترات  احیای  در  اما  جذب  می کند  خوبی  به  خاک  از  را 
کارایی الزم را  ندارد. این حقیقت، تاکید  می کند که کودی 
که حاوی مقادیر زیادی NO3 است نمی تواند بالفاصله مورد 
به  حتی  می تواند  تدریجی  احیای  گیرد.  قرار  گیاه  استفاده 
انباشتگی مقادیر زیاد نیترات در برگ های اسفناج منجر شود 
که در هنگام مصرف  می تواند برای سالمت انسان مضر باشد. 
برخی تولید کنندگان اسفناج این مشکل را با جایگزین کردن 
حل  می کنند.هر  آمونیم  باالی  نسبت  با  نیتروژنی  کودهای 

چند که جذب یون آمونیم کارایی کمتری دارد.
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تامین  و  خاک  اصالح  منظور  به  آلی  کودهای  مصرف 
بخشی از نیاز غذایی اسفناج ضروری است. استفاده از کود 
دامی نپوسیده به دلیل داشتن بذر علف های هرز و فقدان 
اینکه به دلیل  علف کش های موثر، توصیه نمی شود. ضمن 
سریع  آزادسازی  امکان  اسفناج،  کشت  دوره  بودن  کوتاه 
نیتروژن مورد نیاز گیاه به وسیله کود نپوسیده وجود ندارد. 
در  و  تجزیه  نیز  اسفناج  رویشی  دوره  بر  حاکم  سرد  هوای 
اما  می کند.  کند  را  گیاه  برای  غذایی  مواد  گذاشتن  اختیار 
لحاظ  به  شده  ضدعفونی  و  پوسیده  دامی  کودهای  مصرف 
نداشتن بذر علف های هرز، برای کشت اسفناج مورد تاکید 
آزمایش  به  بستگی  آن  میزان  و  دامی  نوع کود  البته  است. 
باید  نیز  آهک  دارد.  اسفناج  کشت  از  قبل  مزرعه  خاک 
برای حفظ pH خاک در محدوده 6/8 -6/5 استفاده شود. 
اسفناج به اسیدیته خاک بسیار حساس است. کاربرد منیزیم 
به صورت برگ پاشی نیز باعث افزایش عملکرد اسفناج بویژه 

در تولید برگ های سبز تیره می شود.
نکته ای که در تغذیه اسفناج باید توجه داشت این که، 
اسفناج مقدار  مانند  برگي  به ویژه سبز ی جات  و  سبزیجات 
در  و  مي کنند  در خود ذخیره  را  نیترات  از  بیشتري  نسبتاً 
قبیل  این  در  نیتروژن  کودهاي  نامتعادل  مصرف  نتیجه 
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ایجاد  انسان  سالمتي  براي  بیشتري  خطرات  سبزیجات 
مي کند. عوامل مختلفي بر میزان تجمع نیترات در گیاهان 
تأثیر مي گذارد که شامل خشکي، درجه حرارت، نور، تیپ 
میزان  نیتروژن،  کود  از  استفاده  میزان  گیاهي،  رقم  خاک، 
مصرف کود پتاسیم، بازدارنده هاي نیتیریفیکاسیون و کودهاي 
مقدار  بین،  این  در  که  هستند  علف کش ها  و  محلول  ُکند 
کاربرد کود نیتروژن و شدت نور بیشترین تأثیر را بر میزان 

تجمع نیترات در گیاه بر عهده دارند.
افزودن  است.  اهمیت  حائز  اسفناج  در  کوددهی  روش 
پرمصرف  عناصر  برای  کودآبیاری  شیوه  به  سرک  کودهای 
نیتروژن، فسفر و پتاسیم که در آن عناصر حل شده در آب 
آبیاری )به میزان 3 تا 4 در هزار ( به مزرعه داده می شود، 
برای  برگی  تغذیه  که  حالی  در  است.  روش  مناسب ترین 
تامین عناصر خرد )میکرو( با پاشیدن این عناصر با غلظت 

یک در هزار روی برگ ها توصیه می شود.
در  زیادی  پژوهش های  که  نشان  می دهد  بررسی ها 
محصوالت  رشد  روی  مرسوم  آلی  کودهای  تاثیر  خصوص 
سبزی و صیفی و اسفناج انجام شده است. استفاده از کودهای 
بیشتر شاخص های  افزایش  معنی داری در  به  زیستی منجر 
و  تر  وزن  گیاه،  هر  در  برگ  تعداد  اسفناج همچون  رشدی 
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خشک گیاه کامل، سطح برگ در هر گیاه و میزان کلروفیل 
منجر  و  می شود  برگ ها  عملکرد  مجموع  همچنین  و  کل 
میزان  و  پتاسیم  فسفر،  ازت،  پروتئین،  درصد  بیشترین  به 
نیترات در گیاه اسفناج می شود. افزودن کودهای حاوی آهن 
به صورت کودآبیاری یا برگپاشی نیز منجر به افزایش میزان 

آهن در گیاه شده است.
متعادل کردن  اصلی  مشکل  ارگانیک،  کشت های  در 
حاصلخیزی خاک برای عرضه مواد غذایی مورد نیاز گیاهان 
است.  گیاه  سالم  رشد  برای  کافی  میزان  به  و  یکباره  به 
غذایی  مواد  و  کرده  تجزیه  را  آلی  مواد  میکروب های خاک 
آنها را آزاد می کنند و مواد آلی را به اشکال پایدارتر همچون 
آلی خاک طی  مواد  تجزیه  این  می کنند.  تبدیل  کمپوست 
فصل رشد بسته به دمای خاک، آب در دسترس و کیفیت 
خاک انجام می گیرد. این مواد مغذی آزاد شده سپس روی 
رشد  برای  تا  می شوند  داشته  نگه  هوموس  یا  خاک  ذرات 

گیاهان مورد استفاده قرار گیرند.

آبیاری 
حائز  اسفناج،  رشد  زمان  در  خاک  نگه داشتن  مرطوب 
اهمیت است. اسفناج ریشه های عمیق ندارد و بیشتر ریشه ها 
در سطح قرار دارند، بنابراین، آبیاری سطحی با تکرار بیشتر و 
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تولید مفیدتر است.  برای  آبیاری ها  بین  فاصله  کوتاه کردن 
و  بهاره  در کشت  گیاه،  آبی  نیاز  تامین  بر  اسفناج عالوه  آبیاری 
انداختن  تاخیر  به  و  خاک  کردن  خنک  دلیل  به  تابستانه 

بولتینگ در گیاه مهم است. 
آبیاری مستمر و به فاصله 3 تا 4 روز برای اسفناج توصیه 
کاهش  موجب  نیز  خاک  مداوم  بودن  خیس  است.  شده 
عملکرد می شود. یک روش خوب برای حفظ رطوبت خاک و 

خنک نگهداشتن توأم آن، استفاده از مالچ است. 
شیوه آبیاری در کشت و پرورش اسفناج می تواند به صورت 
کار  و  کشت  اعظم  بخش  باشد.  فشار  تحت  آبیاری  یا  غرقابی 
اخیراً  می شود.  انجام  غرقابی  آبیاری  با  ایران  در  اسفناج 
نوار های  با  ای  قطره  و  فشار  تحت  شیوه  به  اسفناج  کشت 
است  شده  شروع  خطی  کاشت  صورت  به   پلی اتیلنی 
توضیحات  به  توجه  با  می شود  توصیه  که   )۱4 )شکل 
از  پرهیز  و  مناسب  رسانی  رطوبت  و  تغذیه  منظور  به   فوق، 
علف های هرز، با استفاده از مالج پالستیکی و نوارهای آبیاری 
مبادرت به کشت اسفناج شود تا هم در مصرف آب صرفه جویی 
شود و هم عملکرد مناسب تری به دست آید. کشت پشته ای 
با ایجاد پشته هایی متناسب با عرض دنباله بندهای تراکتوری 

هم توصیه خوبی برای کشت مکانیزه است)شکل ۱5(. 
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شکل 14: آبیاری قطره ای با نوار در کشت اسفناج
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رابطه میان آب و عملکرد محصول زراعی  به طور کلی 
میزان رطوبت در  است.  اغلب گیاهان مثبت و خطی  برای 
اختیار گیاه اسفناج نیز بر میزان عملکرد و بازار پسندی آن 
تاثیر مستقیم دارد. بنابراین تامین نیاز آبی اسفناج از اصول 
اولیه تولید تجاری این گیاه است. رطوبت زیاد و رطوبت کم 
هر دو سبب کاهش عملکرد می شوند. مطلوب ترین مقدار آب 
مصرفی برای اسفناج معادل 50 درصد ظرفیت زراعی است.

شکل 15: کشت پشته اي در اسفناج رقم بیبي

اسفناج یک گیاه پرمصرف آب نیست زیرا دوره رویشی 
کوتاهی دارد. اگرچه نوع خاک، طول دوره رویش و شرایط 
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اسفناج  گیاه  نیاز  مورد  آب  میزان  بر  کشت  محل  اقلیمی 
فصل  طول  در  اسفناج  گیاه  آبی  نیاز  اما،  است؛  تاثیرگذار 
مختلف  سال های  در  میلی متر   ۱50 تا   ۱20 معادل  رشد 
 است. برخی محققین نیاز آبی اسفناج را به صورت تجمعی 
)آبیاری+ بارندگی + پس کاشت( در کشت سه رقم تجاری 
در تگزاس، ۱83/5 میلی متر برآورد کردند آبیاری اضافی یا 
کاهش بیش از حد آب موجود در خاک، کاهش محصول و 

افت کیفیت اسفناج را به دنبال دارد.
نتایج یک تحقیق نشان داد که برای به حداکثر رساندن 
کیفیت و عملکرد اسفناج، کاربرد 85 کیلوگرم کود نیتروژنی و 
نگهداشت محتوای آب خاک در ۱6/5 درصد ظرفیت مزرعه 

بهترین گزینه است.
اسفناج  گیاهچه های  که  داده  نشان  تحقیقات  همچنین 
نفوذ  دلیل  به  باشند،  رسیده  سانتی متر   5 ارتفاع  به   که 
پایین تر  اعماق  از  آب  جذب  امکان  خاک،  عمق  به  ریشه 

برایشان فراهم است.
افت  موجب  اسفناج  در  آبی  تنش  و  آبیاری  کمبود 
بوته هایی که  متابولیسم و رشد گیاه می شود. همچنین در 
بیشتر  اسید  اکسالیک  میزان  اند،  بوده  روبرو  آبی  تنش  با 
است. نتایج تحقیقات نشان داده است که ابیاری مناسب و 
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در فواصل کوتاه تر، موجب افزایش رشد، سطح برگی و وزن تر و 
خشک گیاه می شود در حالی که با بلند تر شدن فواصل آبیاری و 

میزان آب در هر آبیاری، تنها ارتفاع گیاه افزایش می یابد.

آفات و بیماری های اسفناج 
مهم ترین آفات اسفناج عبارتند از: 

مینوز برگ اسفناج

_  Pegomyia betaeآفت آن به مگس چغندر با نام علمی  
داخل  در  برگ،  از  تغذیه  با  حشره  این  الرو  است.  معروف 
آن تونل ایجاد کرده و روی برگ خطوط سفید رنگی ظاهر 
صدمات  مبارزه،  و  پیشگیری  عدم  صورت  در  که  می شود 

شدیدی به محصول وارد می کند )شکل 16(. 

کنترل و مبارزه با مینوز برگ اسفناج

استفاده از نشای سالم،  _  

حذف بوته های آلوده از مزرعه،  _  

رعایت تناوب زراعی،  _  

استفاده از زنبورهای پارازیتوئید مثل Diglyphus begini و  _  
 ،Chrysocharis parksi

 استفاده از توری های ضدحشره برای کشت های گلخانه ای  _
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استفاده از روغن چریش از مهم ترین توصیه های مبارزه  _
با این آفت است.

شته سبز اسفناج

شته معموالً در سبزیجات مشاهده می شود. اگرچه آفت 
مهم با خسارت زیاد نیست ولی باعث کاهش عملکرد می شود. 
مورچه ها از عوامل اصلی نقل و انتقال شته ها هستند. بنابراین 
یکی از روش های مبارزه با شته ها، ممانعت از تماس مورچه ها 

با بوته هاست. 

کنترل  و مبارزه با شته سبز اسفناج

حذف اندام های پایینی گیاه،  _
مبارزه با مورچه ها،  _
حذف برگ های آلوده  _
و پرهیز از گیاهان جاذب شته  _
پاشیدن آب صابون به بوته یا تقویت حضور کفشدوزک ها و  _

مزرعه  در   )Green lacewing یا  سبز  توری  )بال  شیرشته ها 
کشت اسفناج 
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شکل 16: مهم ترین آفات اسفناج. شته )باال(، مینوز برگ )پایین(
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بیماری های شایع در اسفناج 

بیماری سفیدک داخلی یا دروغین )Downy Mildew( اسفناج: 

است  قارچی هستند که ممکن  بیماری های  سفیدک ها 
قارچ  بیماری  این  مولد  عامل  باشند.  بیرونی  یا  داخلی 
برگ های  فوقانی  در سطح  است.   Peronospora farinosa

اسفناج لکه های رنگ پریده ای مالحظه می شود که به تدریج 
این  مقابل  برگ درست  تحتانی  و در سطح  زرد رنگ شده 
مشاهده  تیره  خاکستری  رنگ  به  مخملی  پوشش  لکه ها 
شدن  لوله  بروز  باعث  دروغین  سفیدک  بیماری  می شود. 

برگ ها، ایجاد لکه و ضایع شدن بوته می شود )شکل ۱7(. 
   

 



تولید تجاری اسفناج )با رویکرد توسعه کسب و کارهای کشاورزی(
64

شکل 17: بیماری های سفیدک دروغین اسفناج  
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کنترل و مبارزه با بیماری سفیدک داخلی یا دروغین
بهترین شیوه مبارزه با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم 
است که امروزه در بازار موجود هستند. ضدعفونی بذر قبل از 
کاشت و اجتناب از کاشت همجواری اسفناج بهاره با پاییزه از 

توصیه های مهم برای مبارزه با این بیماری است.

بیماری پژمردگی فوزاریومی یا بوته میری اسفناج

اغلب  گیاهی  بیماری های  از  آوندی  میری های  بوته 
پژمردگی،  باعث  ناگهانی  صورت  به  که  هستند  سبزیجات 
قهوه ای شدن و مرگ برگ های گیاه و مرگ بوته می شوند 
قارچ های  فعالیت  اثر  در  بیماری ها  گونه  این   .)۱8 )شکل 
بافت های  در   )Fusarium oxysporum) اغلب  فوزاریومی 
آوند گیاه ایجاد می شود و تمام یا بخش های باالیی گیاه طی 
تمام  در  فوزاریوم  می روند.  بین  از  هفته ای  چند  یا  روز  چند 
مراحل رشدی گیاه بویژه در مراحل گیاهچه ای خسارت زاست.
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شکل 18: بوته میري در اسفناج
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کنترل بیماری بوته میری اسفناج
 رعایت فاصله مناسب کشت بین بوته ها به منظور تهویه 
کاهش  و  زراعی  تناوب  رعایت  pH خاک،  افزایش  مناسب، 
راه های  از  خاک  زهکشی  افزایش  با  بوته  اطراف  رطوبت 

پیشگیری و کنترل بیماری بوته میری اسفناج هستند. 

بیماری لکه سیاه یا آنتراکنوز اسفناج

 Colletotrichum dematium قارچ  بیماری  این  عامل 
است. عالیم این بیماری به شکل لکه های گرد، کوچک و آب 
سوخته در دو طرف برگ قابل مشاهده است. ادامه بیماری 
موجب گسترش لکه ها و قهوه ای یا برنزی شدن آنها می شود. 
در حالت پیشرفته بیماری، سوختگی کامل و از بین رفتن 
برگ ها دیده می شود )شکل ۱9(. آب و هوای مرطوب و دمای 
بین 22 تا 27 درجه موجب رشد و تشدید بیماری می شود. 
آبیاری بارانی و بارندگی تاثیر زیادی در شیوع بیماری دارد. 
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شکل 19: بیماري لکه سیاه یا آنتراکنوز در اسفناج
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کنترل بیماری لکه سیاه یا آنتراکنوز اسفناج:
با  بوته  اطراف  رطوبت  کاهش  و  مقاوم  بذور  از  استفاده 
افزایش زهکشی و تهویه مناسب و اجتناب از آبیاری بارانی 

برای کنترل و کاهش بیماری توصیه می شود.

برداشت محصول
برداشت اسفناج بسیار آسان است. برداشت اسفناج قبل 
از مرحله گل دهی و موقعی انجام می شود که به مرحله 5 تا 
6 برگی رسیده باشد؛ با این وجود، بسته به نوع رقم، شرایط 
تا 50 روز در شرایط مساعد  از 40  بعد  محیطی و کاشت، 
رویشی، و 50 تا 70 روز برای کشت زودهنگام بهاری از زمان 
کاشت بذر به این مرحله می رسد. برداشت تاخیری آن در 
زمان ۱0تا ۱2 برگی است که منوط به عدم گلدهی، عملکرد 
بیشتری را هم خواهد داشت. در این موقع مزرعه را آبیاری 
به ظرفیت مزرعه ای  از آن که رطوبت مزرعه  کرده و پس 
رسید، در حالت سنتی بوته را ریشه کن کرده و به همین 
از  جلوگیری  برای  معموالً  می کنند.  عرضه  بازار  به  صورت 
انباشتگی نیترات در گیاه، اوایل صبح برداشت انجام نمی شود. 
اسفناج  این بستگی دارد که  به  برداشت محصول  زمان 
برای بازار تازه خوری یا برای فرآوری شدن کشت شده است. 
برش  یک  در  تازه خوری  بازار  برای  اسفناج  موارد،  بیشتر  در 
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مقابل،  در  می شود(.  برداشت  گیاه  )کل  می شوند  جمع آوری 
در حدود  نظر هستند،  مد  فرآوری  برای  که  اسفناج  برگ های 
این  در  برداشت هستند.  قابل  بذر  کاشت  از  روز پس   80-60
حالت )برداشت به منظور فرآوری(، برگ ها باالتر از سطح زمین 
برداشت می شوند به نحوی که دمبرگ، ساقه و برگ های زرد 
نوع  دو  هر  موارد،  از  بسیاری  در  نشوند.  برداشت  بوته  پایینی 
اسفناج برگ صاف و برگ چروکیده )اما بیشتر برگ صاف( پس 
از اولین دفعه برداشت، پس از 3 تا 4 هفته رشد و تولید مجدد 
را هم می دهند،  برداشت دوم  اجازه  تولیدکنندگان  به  و  دارند 

اما برداشت دوم از عملکرد و کیفیت پایین تری برخوردار است.
باید برگ ها در چند  برداشت مکرر مورد نظر است  اگر 
سانتی متری باالی خاک بریده شوند و به ریشه آسیب نرسد. 
برداشت در مزارع کوچک معموالً دستي و با قیچي سبزي 
چیني )شکل 20( یا دروگر دستی )شکل 2۱( انجام مي گیرد. 
در کشت های مکانیزه، اسفناج را درو کرده و اجازه رشد به 
بوته می دهند. بنابراین درکشت های مکانیزه، چندین برداشت 
اسفناج،  خطی  یا  ردیفی  کاشت  می گیرد.  انجام  اسفناج  از 

موجب برداشت آسان تر آن می شود. 
طریق  از  بیشتر  اسفناج  یافته،  توسعه  کشورهای  در 
دستگاه هایی که به تراکتور متصل هستند، برداشت می شود 
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)شکل 22(. این دستگاه ها یا کل گیاه را جمع می کنند یا 
برانگیختن  برای  شده  تعیین  پیش  از  ارتفاع  در  را  برگ ها 
زادآوری و برداشت دوم در چند روز بعد برش می دهند. پس 
از جمع آوری، برگ های اسفناج به همراه خاک، خاک و سنگ 
به یک سری از دستگاه های تمیز کن می روند و مواد خارجی 

جدا شده و جمع آوری می شوند.
ارقامی از اسفناج که ارتفاع کمی دارند برای برداشت مکانیزه مناسب 
نیستند. عدم حاصلخیزی خاک نیز موجب رشد کم بوته و خوابیدگی 
برگ ها روی زمین می شود. این ارقام و شیوه پرورش، مناسب برداشت 
 سنتی هستند و بهتر است با ریشه از خاک خارج شوند. در بازارهای 
داخلی ایران اسفناج اغلب با ریشه به فروش می رسد. در رقم بیبی 
به  برگ ها  چیدن  با  و  دستی  صورت  به  برداشت   )Baby spinach(
ادامه رشد  برای  انجام می شود. چیدن برگ های خارجی  صورت تکی 
برگ های داخلی تر موجب کم شدن تراکم بوته و رشد بهتر بوته می شود. 
گرم شدن هوا و افزایش طول روز، موجب بولتینگ یا گلدهی 
زودرس اسفناج می شود. بنابراین، مراقبت از گیاه برای برداشت 
قبل از گلدهی و ظهور ساقه های گل دهنده بسیار ضروری است. 
برگ اسفناج معموالً بالفاصله پس از برداشت به بازار ارسال 
می شود. محصول تازه، منجمد، کنسرو یا خشک شده اشکال 
مختلف ارائه اسفناج در بازار هستند. اسفناج تازه را می توان 
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7 تا۱0 روز در یخچال نگهداری کرد. در مزارع بزرگ اسفناج 
تجاری، کشاورزان بالفاصله برگ های اسفناج برداشت شده را 

خنک می کنند تا از خراب شدن محصول جلوگیری شود.
 

شکل 20: قیچي سبزي چیني
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شکل21: دروگر دستي اسفناج

 

شکل 22: برداشت مکانیزه با تراکتور و دنباله بند در کشت اسفناج 
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در  که  هنگامی  و  است  شدنی  فاسد  گیاهی  اسفناج 
و  زرد  شوند،  ذخیره  شده  توصیه  حد  از  باالتر  دماهایی 
پالسیده می شود. اما دلیل اصلی تلفات پس از برداشت، فساد 
برداشت  از  پس  و  برداشت  عملیات  طی  مکانیکی  آسیب  از  ناشی 
و  دارد  زیادی  وزن  به  سطح  نسبت  که  است  گیاهی  اسفناج  است. 
جلوگیری  برای  دلیل  همین  به  و  باالست  آن  تنفس  نرخ 
از اتالف وزن و پژمردگی باید سریع خنک شود. اسفناج با 
دارد.  انبارداری  قابلیت  پرفشار خنک،  یا هوای  خالء خنک 
اسفناج های انبار شده در دمای صفر درجه و رطوبت نسبی 
زیاد )95 درصد یا بیشتر( می توانند ۱4 تا ۱8 روز ماندگاری 
داشته باشند. اگر اسفناج آسیب مکانیکی کمی داشته باشد، 
برای مدت بیشتری نیز قابل نگهداری است. اسفناج به اتیلن 
حساس است )زرد شدگی افزایش می یابد و فاسد می شود( و 
تا اندازه ای به آسیب انجمادی پس از برداشت حساسیت دارد.

نتایج تحقیقات نشان داد که اسید اکسالیک می تواند به 
)رقم  اسفناج  شدن  قهوه ای  ضد  و  نگهدارنده  عامل   عنوان 
ماده  این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  راکتی(  رقم  و  بی بی 
قباًل برای کاهو و اندیو استفاده شده بود. اسید اکسالیک با 
جلوگیری از فعالیت پلی فنل اکسیداز با کالت کردن یون 
مس در جایگاه فعال آنزیمی، فاسد شدن اسفناج را به تاخیر 
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می اندازد. اسید اکسالیک یک اسید آلی طبیعی است که در 
بسیاری از میوه ها و سبزیجات یافت می شود و نقش مهمی در 
حفاظت طبیعی و مصنوعی از مواد اکسید شده بر عهده دارد.

تولید و عملکرد
از  دارد.  بستگی  متعددی  عوامل  به  اسفناج  عملکرد 
انتخاب نوع بذر و رقم و درصد جوانه زنی تا کیفیت نگهداشت 
آن در عملکرد تاثیرگذار است. متوسط عملکرد اسفناج برای 
کشاورزان عادی بین ۱0 تا ۱5 تن است ولی برای کشاورزان 
باتجربه و نمونه20-30 تن در هکتار است. رقم ورامین در 
ایران با عملکرد 40 تن در هکتار نیز معرفی شده است. در 
کشت های مکانیزه به ازای هر چین بین ۱0 تا ۱5 تن در 
هکتار برداشت می شود که این میزان در تعداد چین ضرب 
از یک  بهترین حالت عملکرد می توان  بنابراین در  می شود. 
هکتار اسفناج در کشت مکانیزه با سه چین یا برداشت حدود 

45 تن اسفناج تولید کرد. 
اسفناج را می توان ۱0 تا ۱4 روز در دمای صفر درجه و 
رطوبت نسبی 95 تا ۱00 درصد نگه داشت. پژمردگی، زرد 
شدن برگ و پوسیدگی احتماالً بعد از ۱0-۱4 روز در انبار 
رخ می دهد. اسفناج به اتیلن بسیار حساس است و نباید آن 
را با سیب، خربزه یا گوجه فرنگی ذخیره یا حمل کرد، زیرا 

زرد شدن آن تسریع می شود. 
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میزان هزینه های تولید و سود خالص کشت و کار اسفناج 
بسته به مکان، سطح زیر کشت، درصد مکانیزاسیون و بازار 
فروش دارد. در سال ۱395 متوسط قیمت مزرعه ای اسفناج 
در امریکا 50/6 دالر به ازای هر صد کیلوگرم اسفناج بوده 
در  شده  فریز  و  شده  کنسرو  اسفناج  قیمت  متوسط  است. 
سال ۱393 بترتیب 68 و ۱44 دالر در هر تن اسفناج بوده 
است. در کشور ما با فرض تولید حداقل 20 تن در هکتار و 
قیمت فروش 25000 ریال )2500 تومان(، فروشی معادل 
50 میلیون تومان خواهد داشت )بر مبنای قیمت سال 99( 
که رقم منطقی برای کشت سبزیجات است و کسب وکاری 
پرسود است. این در حالی است که به ازای یک دوره کشتی در 
زمستان محاسبه شده است و امکان تناوب زراعی و کشت 

دوم نیز برای این محصول وجود دارد. 

تجارت و بازاریابی اسفناج
اسفناج در کشور ما به صورت فله ای عرضه می شود، اما 
در کشورهای توسعه یافته،  در بسته بندی های مخصوص 
)شکل 23( فروخته می شود. هرگونه مشکلی در زردی برگ، 
یا  آفات  از  بجامانده  لکه های  یا  ضعیف  کوددهی  از  ناشی 
بیماری روی ظاهر محصول تأثیر می گذارد و باعث کاهش 
بازارپسندی می شود. مقصد بازار، زمان و چگونگی برداشت 
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محصول را تعیین می کند. برگ هاي رقم بیبی اسفناج بیشتر 
سبزی  بسته های  همچون  و  می شود  مصرف  ساالد  برای 
با سایر سبزیجات بسته بندی می شوند.  یا مخلوط  ساالدی 
کلرزده  یخ  آب  با  بازار  به  عرضه  از  قبل  محصوالت  این 

ضدعفونی می شوند. 
در  یا  بسته بندی  بدون  معموالً  ما  کشور  در  اسفناج 
تا چند کیلوگرمی همچون سایر سبزیجات  دسته های یک 
به فروش می رسد. تولید ساالنه کشور حدود ۱۱7 هزار تن 
است که تقریباً همه آن در کشور مصرف می شود و متاسفانه 
علی رغم بازار تجاری خوب این محصول در دنیا، کشور ما از 

صادرات و فروش آن بی نصیب است. 
     

شکل 23: انواع بسته بندی اسفناج تازه
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ادامه شکل 23: انواع بسته بندی اسفناج تازه
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اسفناج را می توان به صورت دسته های ۱0 تا 20 تایی به 
هم بست و در کارتن های کاغذی درون پالستیک بسته بندی 
کرد. محصول برداشت شده در تابستان نباید آب پاشی شود 
در  برگ ها شود.  به هم چسبیدگی  باعث  است  ممکن  زیرا 
صورت لزوم، در دمای صفر درجه با رطوبت نسبی 90 تا 95 
درصد به مدت ۱0 تا ۱4 روز ماندگاری دارد. برای بازارهای 
دوردست، ممکن است بسته بندی در کانتینرهای یخچال دار 
داده  قرار  نایلونی  بسته های  در  که  اسفناج هایی  شود.  حمل 
می شوند نباید فشرده باشند، زیرا اسفناج پس از برداشت نیاز 
به هوا دارد و فشردگی آنها باعث له شدگی و تباهی آن می شود. 
اسفناج به اشکال مختلف در کشورهای اروپایی و امریکایی 
مصرف می شود که اسفناج فریز شده، خرد شده یا پودر شده 
هستند )شکل 24(. فرآوری اسفناج در افزایش ارزش افزوده 

محصول و ایجاد درآمد حائز اهمیت است.
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        پودر اسفناج                              اسفناج خرد و فریز شده

 اسفناج خرد شده                            کنسرو اسفناج

شکل 24: انواع اسفناج فرآوری شده
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نکات مهم در تولید اسفناج 
اسفناج گیاهی برگی است که محصول خود را در   -۱
بنابراین،  تولید می کند  با روزهای کوتاه  آب و هوای خنک 
تولید  برای  بلند  روزهای  در  یا  گرم  هوای  در  آن  کاشت 
می توان  اسفناج  بذر  تهیه  برای  البته  نیست.  مناسب  برگ 
به نحوی آن را کشت کرد که به روزهای بلند ختم شود و 
بذور خوبی تولید کند. توصیه می شود زمان کاشت با توجه 
فصل  در  آن  کاشت  تعیین شود.  برداشت محصول  به هدف 
است.  مفید  دیگر  با محصوالت  زراعی  تناوب  در  و  زمستان 
با مدیریت مناسب مزرعه اسفناج می توان طی زمستان دو 
الی سه برداشت محصول داشت. همچنین کاشت بهاره آن 

می تواند ضمن برداشت برگی، به تولید بذر نیز منجر شود.
خاک سبک و زهکش دار با محدوده pH بین 6 الی   -2
7 مناسب ترین خاک کشت و پرورش اسفناج است. بنابراین، 
کاشت آن در دیگر خاک های اسیدی یا قلیایی عملکرد خوبی را 

نخواهد داشت. 
برای کشت اسفناج باید از ارقام زراعی پرمحصول،   -3
بازار  با  )متناسب  بازارپسند  و  بیماری ها  و  آفات  به  مقاوم 
هدف( استفاده کرد. بذور کهنه و با درصد رویش کم، بوجاری 
نشده و تیمار نشده با قارچکش ها مناسب کشت نیستند و 

موجب کاهش عملکرد می شوند. 
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کاشت ردیفی یا خطی اسفناج و استفاده از آبیاری   -4
قطره ای به نحوی که بین هر دو ردیف یک لوله آبیاری نصب 
سطح  پوشیدن  و  مالچ پاشی  می شود.  توصیه  باشد،  شده 
آلومینیومی موجب کارایی  پلی اتیلن  با خاک پوش  پشته ها 

بهتر آب مصرفی و کاهش علف های هرز می شود. 
بسیار موثر  اسفناج  حاصلخیزی خاک در عملکرد   -5
است. افزودن کودهای آلی به خاک قبل از کاشت و افزودن 
میزان توصیه شده از کودهای شیمیایی به صورت سرک در 
سالمت محصول اهمیت دارد. 70 تا 90 کیلوگرم نیتروژن 
بیشترین میزان کود نیتروژنی برای تولید اسفناج است. میزان 
فسفر و پتاسیم بسته به آنالیز خاک مزرعه دارد. مصرف بیش 
محصول  شدن  ناسالم  موجب  شیمیایی  کودهای  اندازه  از 
اسفناج می شود. از مصرف کودهای منیزیمی و ریزمغذی ها 

نباید غافل بود. 
برای مبارزه با آفات و بیماری های اسفناج، در مرحله   -6
اول باید از ارقام مقاوم استفاده کرد تا بوته ها به بیماری مبتال 
نشوند. در مرحله دوم در صورت ابتال، از سموم ارگانیک و 
توصیه شده به وسیله کارشناسان حفظ نباتات کمک گرفت. 
تازه خوری  به صورت  ما  اگرچه اسفناج در کشور   -7
نقل و  و  نیست و می توان در صورت مشکالت حمل  مرسوم 



تولید تجاری اسفناج )با رویکرد توسعه کسب و کارهای کشاورزی(
83

فرآوری  اما  کرد،  نگهداری  سردخانه  در  را  آن  مدتی  بازار، 
آن برای مصرف در بازارهای جهانی همچون کنسرو اسفناج، 
اسفناج فریز شده، پودر خشک اسفناج یا حتی غذاهای نیمه 
پز حاوی اسفناج می توانند تدارک دیده شوند تا ارزش افزوده 

بیشتری برای کشاورز عاید شود. 
و  بازاریابی  در  بازارپسند  و  بهداشتی  بسته بندی   -8
فروش محصول بسیار مهم است. استفاده از بسته بندی های 
جدید و متناسب با ذائقه بازارهای هدف عامل بسیار موثری 

در سودآوری است. 
ترویج فرهنگ مصرف اسفناج و تدارک برای ورود   -9
بازارهای جهانی برای صادرات اسفناج که متاسفانه کشور  به 
و  اسفناج کاران  افزایش درآمد  از آن بی نصیب است، در  ما 
به  است،  موثر  بسیار  کشاورزی  تولیدات  دست اندرکاران 
در  مطرح  زراعی  محصول  یک  می تواند  اسفناج  که  نحوی 

کشور باشد. 
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