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 قدمهم

 کشمت  ،ینم یرزمیزهمای  آب شمور شمدن  و نیمز   آب هیرویبامروزه با توجه به مصرف 

 یاهیم تغیداشمتن االععمات    و همدف  بمازار  افتنیم . دارد یاژهیم و تیم اهم شورزی اهانیگ

 بمه  یزشمور  اناهم یگ توصمیه کشمت   یبمرا  ایمن، افزون بر مه  است.  اریبس نیز محصول

. اسمت  الزم هما آن ییارزش ذیا یمعرف ،ییذیا  یصنا یهاکارخانهدر  استیاده وکشاورزان 

 نمه یآمهای دیاسم  انواع داشتن با که است Amaranthaceaشبه ذله از خانواده  کی نوایک

 در ذمعت  ریسما  یبمرا  یمناسمب  نیگزیجا یاهیتغیاز لحاظ  ،یکاف نیزیل زانیو م ضروری

 .است ییذیا محصوالت

 یبمرا  یاهیم تغیاز لحاظ  کینوارق   نیکمک به انتخاب بهتر ،یفن هینشر نیا هیهدف از ته

 کاربردترویج  تواندیم ،هاآنو مقدار  نوایک ییذیا یها یترک نییتع همچنین، .استکشت 

  .دینما آسان ییذیا محصوالت در را آن

 

 نگاه کی در نوایک اهیگ

 تماج خمرو    شمبه ذلمه از خمانواده    کیم  (Chenopodium quinoa) نموا یک اهیم گ

)Amaranthacea( 1 شوری در که است-.mdS 94/1  داردرشمد   ییتوانما (et Hariadi, 

al., 2011; Nanduri et al., 2019) اسمت  یویبولپرو و  یکشورها ،اهیگ نیخواستگاه ا .

خود قرار  یهارا، در برنامه نوایکجمله  ازدوست نمک اهانیشت گاک یوزارت جهاد کشاورز

 91111بمه   رانیم در ا نموا یککشمت  سمح  زیر  ،سال 5که بعد از  رودیمانتظار و  داده است

 .هکتار برسد

 در را( هکتمار  در تمن  48/4) بمازده  نیشمتر یب ی کینموا هادر بین ژنوتیپ 9تیتیکاکارق  

 صبحانه، ذعت سوپ، آرد، تولید برای آمریکا در کینوا .(Bazile et al., 2016) دارد رانیا

. شودیم استیاده الک  تولید و ساالد ،)پخته برنج با مخلوط یا و جداگانه الور به) ذیا تهیه

 نان، تهیه برای ذرت و گندم دانه یا و آرد با ترکی  در 1دارک  نشاسته نیگزیجا کینوا آرد

 خشک و گرم سمت به ایران هوای و آب تغییر. شودیم استیاده ذیا فرآوری یا و بیسکویت

 1  .  Titicaca 
 2.  Elastic starch 
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 مقاب  در کینوا گیاه باالی تحم  و سوکی از کشور زراعی یهاخاک تدریجی شدن شور و

 به رسیدن برای مناس  گیاه یک عنوانبه کینوا از استیاده دیگر، سوی از شوری و خشکی

 (.9917 ،یباقر) کندیمرا توجیه  صنعتی تولید و مناس  تغییه پایدار، کشاورزی

دانمه کینموا احسما      مصمرف  ،همچنمین  .استمحصوالت فاقد گلوتن  از جمله کینوا

بمرنج   یجما بهذیا  ینا از یابتیافراد د شودیم، به همین دلی  توصیه دهدیمبه فرد  یسیر

 (.9914 ی،)صابرسیید و پاستا استیاده کنند 

 چاق، سلیاکی،خصوص افراد  هب یسن هایگروهتمام  یبرا توانیم کینواشبه غله  از

 ،یینمانوا  یهما فمرآورده  در نوایکامروزه از  .کرد استفادهو مقاوم به الکتوز  خونکم یابتی،د

  .(Sezgin & Sanlier, 2019)شودیمآماده استیاده  مهین یو ذیاها ینیریو ش کیک

 و 5رگالونما  ،4فمارو  ،9ولیکاه ،1کانکوسا ،9نتویانکوو ، تیتیکاکاشام  نوایک مه  یهارق 

 .(Miranda et al., 2012; Miranda et al., 2011)است  6کایوالر

 7 تما  9 یهما شمک   .اسمت  داشمته  راکشت سح  زیر نیشتریب ،رانیدر ا تیتیکاکا رق 

حمدود    تیتیکاکما  رق رشد  زمان .(Casas, 2020) دهدیم نشان را نوایکمختلف  یهارق 

 روز 7 آن بممیر یبمموده و الممول مممدت جوانممه زنممنمممک دوسممت  رقمم  یممنروز اسممت. ا 71

 . (Jaikishun et al., 2019)است

 

 

 

 1. Ancovinto 
 2. Cancosa 

 3. Cahuil 

 4. Faro 

 5. Regalona 

 6. Villarica 
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 نوایک یتیکاکات رقم -2 شکل نوایک نتویانکوو رقم -9شکل 

 

 

 نوایک رگالونا رقم -4شکل  نوایک یولیکاه رقم -9شکل 

  

 نوایک فارو رقم6 -شکل  نوایک کانکوسا رقم -5شکل
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 نوایک کایوالر رقم  -7شکل 

 نوایک مختلف یهارقم ییغذا ارزش سهیمقا

اندکی  که است،گرم ماده خشک  911در  یلوکالریک 79/491 ،نوایکدانه  یانرژ زانیم

 99/11±81/1 نموا یکمماده خشمک موجمود در     زانیم ،نیهمچن است. ذعت ریسا بی  از

 یشترب کینواخاکستر  و ی،چرب ین،پروتئ مقدارذمعت دارد.   ریبا سا یزیاست که تیاوت ناچ

 (. 1 و 9 جدول) است کمتر برنج از آن کربوهیدرات ولی برنج واز گندم، جو، ذرت 

 
 کاکایتیت رقم کینوا دانه میکروبی خصوصیات و غذایی ارزش بررسی -9 جدول

یهاشاخص  یریگاندازه 
 شده

 هامیکروارگانیزم شمارش مقدار
 ***LOG10 CFU/g)( 

 مقدار

pH 4/16±1/11 میکروارگانیزم شمارش  5/11±1/19 

فرم کلی 1/99±1/67 اسیدیته  1/47±1/94 

خشک ماده  11/99± 81/1  1/19±1/91 مخمر 
1/18±1/99 کپک 9/51±96/91 پروتئین 
یکول اشرشیا 1/91±6/11  چربی  <9/1 

سولییت احیاکنندههایکلستریدی  1/47±4/49  خاکستر  <9/1 

* سالمونع 9/51±79/94 کربوهیدرات - 

   1/71±491/79 انرژی **

 .است( معیار انحراف  ±میانگین) اسا  بر هاداده
 .است نمونه گرم 911 در کیلوکالریبرحس   انرژی. باشندیم نمونه گرم 911 در گرمبرحس   مقادیر

   (درصد پروتئین+ر درصد خاکستر+ درصد چربی) −911= کربوهیدرات% *
   (چربی %) ×1 + (کربوهیدرات %+ پروتئین %) ×4= انرژی **

*** CFU = colony forming units (یواحد کلن تعداد)  
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 (Kozioł, 1992) کینوا با مقایسه در غالت از برخی غذایی ارزش بررسی -2 جدول

 گندم جو ذرت برنج کینوا * یموردبررس ترکیبات

 95 95 99 91 91 رالوبت

 1/8 91 4/1 6/8 99 نیپروتئ

 1/1 5/9 9/4 4/1 9/5 یچرب

 8/66 4/66 9/71 1/78 7/55 دراتیکربوه

 9/1 5/4 1 9/1 1/4 بریف

 5/9 6/1 4/9 5/1 9 خاکستر

917 971 984 978 79/491 یانرژ 

. است شدهمحاسبهگرم نمونه  911گرم در  برحس  ریمقاد *  

   انرژی برحس  کیلوکالری در 911 گرم نمونه محاسبهشده است. 

 

 هارقم سایر با مقایسه در یتیکاکات رقم غذایی ارزش مقایسه -9 جدول

 (Miranda et al., 2012) 
 غذایی ارزش ینتوانکوو کانکوسا یولکاه فارو رگالونا یکاوالر یتیکاکات

 رطوبت 77/7 15/1 98/99 91/99 11/94 97/95 17/96

 خاکستر 91/9 59/9 98/9 59/9 66/9 71/9 49/4

 ینپروتئ 19/99 6/99 99/99 49/99 44/94 98/96 91/96

 یچرب 11/6 15/5 16/7 65/6 97/6 57/5 11/6

 خام یبرف 59/9 89/9 19/9 55/9 89/9 85/1 -

 کل یدراتکربوه 91/68 84/65 14/64 75/69 41/51 54/56 94/79

 خوراکی یبرکل ف 41/1 17/8 85/1 47/8 98/91 18/91 -

 

و  یندرصد پروتئ حاوی هارقم سایر با مقایسه در یتیکاکاشده ت کاشته رقم کهازآنجا

 .شودیم یشنهادپ یرانکشت در ا برای رقم این بنابراین است؛ مناسبی یدراتکربوه

 

 نوایک دانه یکربیم یابیارز

و  ،مخمرهما  ایکمعی، فمرم،   یسمالمونع، کلم   کینموا،  همای میکروارگانیسم   ترینمه 

شممارش   بمرای روش  بهتمرین  .(9 جمدول ) هسمتند  سمولیید  احیاکننمده  یهما کلستریدیوم
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 عامهل  کهه  سالمونال باکتری .استاستاندارد  پلیتاستیاده از شمارش  ،یهواز هایباکتری

 کلسمتریدیوم  یو بماکتر  ایکمعی  مقمدار  .نشهد  یافهت  تیتیکاکا رقم کینوا دراست،  حصبه

 رقم  تیتیکاکما   یکینوا بنابراین،؛ باشدمیبه  (log CFU/g 1/9) زکمتر ا سولیید احیاکننده

 بمه  ،فمرآوری در مراح  برداشمت و   معموالً ،. ذعتباشدمی یکروبیمناس  م یییتک واجد

کمود   ،بمه ذمعت   هامیکروارگانیس  ورود منب  ترینعمده. شوندمی آلوده هامیکروارگانیس 

 بروزباعث  هامیکروارگانیس  ینا ؛یررشد و تکث یطشرا فراه  نبودن ی . به دلاست مصرفی

بمار   یدارا رق  تیتیکاکا نوایک. (Cardoso et al., 2019a) شوندمینذعت  یندر ا ضایعه

10log  ) در محالعات دیگر، بار میکروبمی  است.  CFU/g 10log  19/1 ± 11/5 یکروبیم

CFU/g 11/4 - 44/4)  برداشمت   یطشمرا  و نگهمداری . خماک، محم    اسمت گزارش شمده

 ،ذمعت  کننمدگان آلموده  تمرین عممده  معموالً .است مؤثر دانه میکروبی آلودگی درمحصول 

با  معموالً که وجود دارند یزذعت ن  بر خاک در داخععوه هاباکتری ین. اهستند هاباکتری

 یطبمه شمرا   هما بماکتری  یمن ا یکمر پ کمه  آنجما  از .شوندمیمنتق   ذله ازبه خارج  زنیجوانه

 یحمی، مح یطشمرا  ییمر با تغ یول ،خحرناک باشند ندتوانمین ،حسا  است یحینامناس  مح

 بمه  یاقتصماد زیان و  یماریبایجاد باعث  ممکن استدوباره فعال شده و  هایباکتر همین

 4 جمدول  (Cardoso et al., 2019b; Plavšić et al., 2017). دنشمو  ذمعت محصول 

 .دهدیم نشان را حبوبات و ذعت آلودگی ینهزم در رانیا استاندارد یبررس
 

 حبوبات و غالت آلودگی زمینه در ایران استاندارد بررسی -4 جدول

 (9937 همکاران و فر رحیمی) 

 برنج حبوبات غالت انواع  فراورده نوع/ هاویژگی

 - - 691 یکروارگانیس م یکل شمارش

 991 - - سرئو  باسیلو 

 491 191 491 کپک

 کلستریدی  اسپور

 سولیید احیاکننده 

191 - - 
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ی هها رقهم  در یدانیاکسه یآنت تیخاصو فنل کل،  ،یفنل یهابیترک یابیارز

 نوایکمختلف 

 سمنج   یبرا شدهشناخته یآزمون، DPPH9 روش به یدانیاکسیآنت تیظرف یابیارز 

 یایم اح یریم گانمدازه  یمبنا بر ،روش نیا. است گوناگون یها یترک یدانیاکسیآنت قدرت

 طیمحم  در آزاد یهما کالیراد ریسا ابیذ در هادانیاکسیآنت لهیوسبه DPPH آزاد کالیراد

در  یمتمانول مهم  در عصماره     یم ترک ش  .(Bahmanzadegan, et al., 2019)است 

 آمده است.  5جدول 
 

 

 کاکایتیت  رقم نوایک دانه در موجود یفنل  یهابیترک -5جدول 

 (یقه)دق داشت نگهزمان مدت (یتردر ل گرمیلی)م مقدار فنلی  پلی هاییبترک انواع

شناسایییرقاب ذ سیناپیک اسید  96/5 

 9/9 59/75117 اسیدگالیک

شناسایییرقاب ذ کاتچین  8/9 

 99/6 1/164 اسیدکافییک

شناسایییرقاب ذ اسیدکلروژنیک  91/5 

شناسایییرقاب ذ کورستین  19/6 

 95/6 9/811917 کوماریک پی اسید

شناسایییرقاب ذ کومارین  97/4 

شناسایییرقاب ذ کارواکرول  18/4 

 99/5 6/17176 وانیلین

 96/9 17/1185 ترانسیرولیک اسید

 98/5 99/96617 هسپریدین

شناسایییرقاب ذ االژیک اسید  91/11 

شناسایییرقاب ذ یوژنول  19/7 

شناسایییرقاب ذ هسپریتین  11/4 

شناسایییرقاب ذ رزمارینیک اسید  91/1 

شناسایییرقاب ذ تیمول  18/1 

 

 

 1  .  2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
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 زانیم م ( بود.mg/l 491/24) گالیک اسیدبه  نسبت mg/l 6292در حدود  50IC یزانم

همای  . ترکی است بوده لیتردر  گرمیلیم DW Gallic acid16/1  ک  یفنل  یها یترک

رقم    انتخاب  یبه دل احتماالًکه ها کمتر است فنلی کینوا رق  تیتیکاکا نسبت به سایر رق 

 .اسمت روش اسمتخراج   ایم باال( در خارج از کشور و  یفنل  یمواد پل دیمناس  )از لحاظ تول

 یندر به  یوله  هستند یمناسب اکسیدانیآنتی یتخاص یشبه غالت دارا معموالً( 6)جدول 

 .(Marmouzi, et, al. , 2015)متفاوت است یتخاص ینا ،مختلف هایرقم

آن اسمت.   یفنلم   یهما  یم ترک بما   یدر ارتبماط مسمتق   نموا یک یدانیاکسیآنت تیخاص

 ک،یم فرولتمرانس   دیاسم  ک،یم گال دیاسم  نموا، یکموجمود در   یفنلم   یهما  یم ترک نیترمه 

 کننمده، اسمتخراج ها با توجه به نوع مماده  که مقدار و نوع آن هستند نیلیوانو  ن،یدیسپریه

 .است متیاوت
 Miranda) یتیکاکات رقم با کینوا مختلف هایرقم اکسیدانیآنتی خاصیت مقایسه -6 جدول

et al., 2011) 

 کینوا هایرقم ینتوانکوو کانکوسا یولکاه فارو رگالونا یکاوالر یتیکاکات

619 111 9111 511 711 9511 9611 50IC 

 ک  فن  95 11 41 65 91 98 4/98

 

 هها، رقم یربا سا یسهدر مقا یتیکاکارقم ت که دهدیم نشان 6 جدول یهاداده سهیمقا

 .(Miranda et al., 2011) است یکمتر فنلی  یهایبترک یزانم یدارا

 

 نوایکمختلف  یهارقم در هانیتامیو یابیارز

 2B نیتمام یشمده اسمت. و   آورده 7 جمدول در  نموا یکدر  B نیتمام یو یریگاندازه جینتا

 یکمتر نیامیت زانیم یدارا یول است،ذعت  ریاز سا شتریب مرات به نوایکدر  (نیبوفعوی)ر

در  کیم فول دیاس و B)6( نیدوکسیریپ، (2B) نیبوفعویر ن،یاسین زانی. ماستجو  به نسبت

 توانهد مهی  ،در روز کینهوا گهرم   911 مصرف .اسمت  ذرت و جو ،گندم باالتر از برنج، نوایک

 نیم ا یولم  .برطرف کند پیریدوکسینو  یکفول یداس هایویتامین بهفرد بالغ را  یاجاتاحت
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 برالرف بزرگساالندر  ازیندرصد  41و  کودکانرا در  نیبوفعویر ازین درصد 81 تنها ،مقدار

 یبهوفالوین ر و تیامیناز لحاظ  یراندر ا شدهکشت یتیکاکات رقم .(James, 2009) دینما

 .نیست مناسبها رقم یرآن نسبت به سا نیاسینمقدار   یول ،است یغن
 

 یتیکاکات رقم  کینوا دانه مختلف هایرقم در موجود ب گروه هایویتامین مقدار -7 جدول

(Miranda et al., 2011) 

 ینتوانکوو کانکوسا یولکاه فارو رگالونا یکاوالر یتیکاکات
 هایرقم

 کینوا

 تیامین 451/1 485/1 561/1 558/1 648/1 941/1 571/1

 ریبوفعوین 189/1 179/1 167/1 16/1 156/1 17/1 889/1

 نیاسین 114/1 561/1 9/9 11/9 56/9 948/9 117/1

 فولیک اسید - - - - - - 486/1

 .هستند نمونه گرم 911 در گرم حس  بر مقادیر   

 نشده است. یریگاندازه شاخص -  

 

 نوایکمختلف  یهارقم در چرب دیاس یابیارز

استیاده  با 9یجرم اسپکترومتر −یگاز یکروماتوگراف دستگاهاز  ،دچربیاس نییتعبرای 

 جدول .(Nichols, et al., 1986) شودیم استیاده( یچرب کنندهاستخراج) نرمال هگزاناز 

در  یچرب مقدار .دهدیم نشان را نوایکشده در  یریگاندازه آزاد چرب یدهایاز اس یبعض  8

 ( است.درصد4تا 9باالتر از ذرت ) مراتببه( 11/6± 9/1) کینوا

 تمرین مهم  . درصمد(  88) اسمت آزاد  دچربیاسم  صمورت بمه  ،نوایکدر  دچربیاساذل  

 افزای و  ی،عروق یقلب هایبیماریاز  یریاست. جلوگ لینولئیک یدسا ذیراشباع، اسیدچرب

 . است اسیدچرب ینا فوایدازجمله ، دیابتی یمارانب یژهو ینبه انسول یتحساس

 یسرطان، پوک ی،عروق یقلب یمن،خود ا هایبیماری درماندر  لینولنیک یداس

 91که  است هیچرب اشباع پا یدهایاساز  کیپالمت دیاس .است یدمف التهابی واستخوان، 
 یتیکاکارقم ت .(Simopoulos, 2006) دهدیم  یچرب را تشک یدهایاسک   درصد

 1  .  GC mass 
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 از ین،باالتر و بنابرا پالمیتیک اسیدو  لینولییک اسید یدارا کینوا، هایرقم یرنسبت به سا
 .است مهم یاربس ایتغذیه نظر

 
 Miranda et)  یتیکاکات   رقم با کینوا هایرقم در آزاد چرب اسید پروفایل مقایسه -3 جدول

al., 2011) 

 کینوا هایرقم        

 اسیدهای

 آزاد چرب 

 تیتیکاکا ینتوانکوو کانکوسا یولکاه فارو رگالونا یکاوالر

 1/03 1/61 1/69 1/34 1/45 1/45 1/61  کیکوسنیا دیاس

 63/5 97/45 57/46 11/51 81/59 98/54 96/59  کیینولیل دیاس

 18/46 81/17 19/16 45/19 15/11 68/98 77/11  کیاولئ دیاس

 11/24 87/7 94/8 91/8 91/8 56/8 17/8  کیتیپالم دیاس

 54/1 59/1 5/1 41/1 48/1 49/1 94/1 کینولنیل دیاس

 

 نوایکمختلف  یهارقم نهیدآمیاس لیپروفا نییتع

شمد   یریم گانمدازه  HPLCو دستگاه  کیدریدکلریاسبه روش هض  در  نهیدآمیاس  یپروفا

(Miranda et al., 2012.) در  را شمده  یریم گانمدازه  اسیدهای آمینه یبرخ مقدار 1دول ج

-اسمیدهای ذنی از انمواع   نوایک نیپروتئ ،FAOو  WHO با معیارهای .دهدیمنشان  نوایک

 ن،یآالنم   یم فن ن،یستئیس ن،یونیمت ن،یزیال ن،یزولوسیا ن،یدیستیه یدارا نوایک .استآمینه 

 یسمولیور  آمینمه اسیدهایاز جمله  نیونیمتو  نیستئیس. است پتوفانیتر ن،یترئون ن،یروزیت

 .(Miranda et al., 2012شوند )یم افتی نوایکدر  زیاد ریکه در مقاد است

-یدهایاز لحهاظ اسه   یران،کاشته شده در ا یتیکاکات رقم که شودیمشاهده م 1در جدول 

 .است تریها غنرقم یرنسبت به سا آسپارژینو  آسپارتیک اسید یآمینه
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 Miranda et al., 2012) یتیکاکات رقم با کینوا هایرقم مقایسه در آمینهاسیدهای مقدار -1 جدول

 یتیکاکات ینتوانکوو کانکوسا یولکاه فارو رگالونا یکاوالر کینوا هایرقم

 9/8 6/6 1/6 5/5 1/7 5/6 7/6  کیآسپارت  دیاس

 9/91 1/91 8/91 7/91 1/99 5/99 4/99 نیگلوتام

 1/4 8/1 8/1 9/9 9/9 1/1 9/9 نیآسپاراژ

 6/6 7/91 1/91 1/91 1/91 1/99 1/99 نیسر

 1/1 1/91 8/91 7/91 1/99 5/99 4/99 نیگلوتام

 1/4 8/9 4/9 1/1 4/9 1/9 9/9 نیزولوسیا

 1/9 8/1 8/1 9/9 9/9 1/1 9/9 نیروزیت

 9/6 7/91 1/91 1/91 1/91 1/99 1/99 نیآرژن

 11/1 4/9 5/9 7/9 7/9 7/9 1/9 نیونیمت

 19/1 * * * * * * پتوفانیتر

 59/5 1/4 6/4 7/4 1/4 9/4 4/4 نیوال

 18/9 1/4 9/4 9/4 4/4 9/4 8/4 نیزیال

 (نیپروتئ گرم 911 در نهیدآمیاس  گرم)

 .(Miranda et al., 2012) است نگرفته قرار موردسنج *

 

  کینوامختلف  یهارقم در عناصر گیریاندازه

 . ,et al(Bolaños,. (2016شمود اسمتیاده ممی   ICP9عناصمر از   یریگاندازه منظوربه

 یرمقماد  یدارا کینموا آورده شمده اسمت.    91در جمدول  نموا یک در عناصمر  یریم گاندازه جینتا

از عناصمر در   یاری. بسم اسمت  گمرم  صد در گرم 149/1و آهن 186/1 یزی ، من17/1ی کلس

 خاک نوع از متأثر ی مستق به الور یزانم ینا یول ،شودمی یدهذعت د یراز سا یشترب کینوا

 منیهزیم،  عناصهر  .اسمت  خاص کود بردن کاره ب و جغرافیایی منحقه معدنی، یهای ترک و

عناصهر   تهوازن  یوجود دارند که بهرا  کینوادر  جذبقابلبه صورت فرم  یمو کلس پتاسیم

 .  (Belton & Taylor, 2002; Ruales & Nair, 1994)الزم است ییغذا

 

 

1  . Inductivity coupled plasma – optical emission spectophotometry 
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 یتیکاکات رقم نوایک اهیگ در عناصر نییتع -91 جدول
 عناصر مقدار* عناصر مقدار*

1> کیارسن 119/  1>  بور 119/

<1  یکلس 1/17 یومکادم 119/  

1>  آهن 1/149 مس 119/

<1  یپتاس 1/95 یتیومل 119/  

1> بدنیمول 119/ یمسد 1/115   

1> <1 سرب 119/ یموانآنت 119/  

1> <1 قل  119/ یتانیومت 119/  

1> ک ین 119/  1>  نقره 119/

1> یرو 119/  1> یومبار 119/  

1> ومیتانیت 119/  1>  کوبالت 119/

ومینوآلم 1/115  1> یومگال 119/  

1> سموتیب 119/ یزیوممن 1/186   

1> <1  یواناد 119/  کروم 119/

<1 سرب 1/91 یندیوما 119/  

1>  منگنز 1/116  یاسترانس 119/
 است. نمونه گرم 911 در گرم حس  بر مقدار*                         

 

کمه   دهمد یمم نشمان   رهیالجز درکاشته شده  BRS رق  با کاکایتیت رق  جینتا سهیمقا

اسمت  آن کمتمر    یممس و کلسم   ریمقاد یول ،شتریب کاکایتیت ینوایکآهن موجود در  زانیم

(Palombini et al., 2013). 

 

 یریگجهینت

 تیحائز اهم اریکشاورزان بس یمقاومت به آب شور که برا ویژگیبر  ععوه نوایکگیاه 

و بدون  یدرمان خواصباال،  یمقدار انرژ فرد،منحصربه یاهیتغی یهایژگیوبه دلی   ؛است

 ن،یپمروتئ  از یمنب  خموب  نوایک. است ییذیا  یمتخصصان صنا توجه موردآن،  بودن گلوتن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85
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 بیشتر بمه دلیم     نوایک نیخوب پروتئ تییی. کاست B نیتامیو و یمواد معدن درات،یکربوه

. کنمد یمم  یزمتما اهانیگ ریشبه ذله را از سا نیا که استآن  هنیآم یدهایاسمتعادل بودن 

. اسمت  (کیم نولئیل دیاسم  )از جملمه  مناسم   یاهیم تغی تیییک یدارانیز چرب آن  یدهایاس

. اسمت مناسم     یزیم و من فسیر  ،یکلس  ،یآهن، پتاسمقدار  یشبه ذله دارا نیا ،نیهمچن

که به صورت است امکان را به وجود آورده  نیا ،شبه ذله نیمناس  ا یاهیتغی اتیخصوص

 به کار رود. ییمواد ذیا ریسا با  یترک ایو  جداگانه

 

 شنهادهایپ

 یرشمت یب یبهتمر اسمت از اسمتانداردها   آمینمه  اسیدهای پروفای بهتر  یبررس منظوربه

پژوه  های انجام  جینتا. باشد ییشناسا قاب معمول  آمینهاسیدنوع  ستیتا ب ؛شوداستیاده 

 انگریم ب ،هما رق  ریسا مورد در موجود مناب  با سهیمقا و رانیدر ا یتیکاکات رق در مورد شده 

و کشت آن در ایران پیشنهاد  است ییذیا  یصنا دگاهیاز د رانیا در شده کشت رق  یبرتر

 یحم یو عوامم  مح  یکیژنت اتیخصوص ریتأثتحت  نوایکدانه  یاهیتغی اتیخصوص .شودیم

وابسمته بمه عوامم      ،و عناصر آمینهاسیدهای  یپروفا ن،ییتوپردرصد  مثال. به عنوان است

 تیم کم از هما رق  ریسا به نسبت یتیکاکات رق که در  ؛باشدیم رق و نوع  یزراع یشناسبوم

بما عناصمر موجمود در     یمیرابحه مستق نوا،یک اهیدر گ عناصر زانیم .است برخوردار یمناسب

رابحمه   ،تیم کم نیم ؛ کمه ا اسمت  یذنم  نییتوپمر  زانیاز لحاظ م نوایک نیهمچن خاک دارد.

ممواد   زانیو م یاستر  آب یفاکتورها ،نیبنابرا؛ دارد تروژنین س یمتابول زانیمبا  یمیمستق

 باشد. نوایک نییتوپر تیدر کم کنندهنییتعاز جمله عوام   تواندیمموجود در کود  یتروژنین

  یم پروفا ارزیابی کاملی نسبت بمه تغییمه گیماه صمورت پمییرد.     شود پیشنهاد میبنابراین، 

از  نییسمت یسو  نیترئمون و تنهما   است یتحت اثر استر  آب  یبه الور مستق آمینهاسیدهای

یافتن بهترین شرایط آبی موثر بر پروفایم  اسمیدهای   بنابراین، هستند.  مستثناموضوع  نیا

 ممواد  نیم ا یدانیاکسیآنت تیخاص زانیمو  یفنلیپل باتیترک رهیذخشود. آمینه پیشنهاد می
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 در یفنلم   بمات یترک   یباعث افزا یخشک طیشرا .است نوایک رق و  جنسوابسته به  تنها

دمما   کماه   .مانمد یمم ثابت  نسبتاًمحصول  نییپروت تنها و شودیم یاهیتغی یهاشاخص

 و سمرد  طیشمرا  در کاشمت  بنابراین، ؛شودیممحلول  بریف ووزن دانه  ،اندازه  یافزاباعث 

 یبمرا ولمی   ثابمت اسمت   نسمبتاً مختلمف   یهما رق  در بریف زانیم .شودیم شنهادیپ خشک

 خیتمار  ،یخاک عناصر ،ییآب و هوا طیشرا ریتأث شودیم شنهادیپ ،تریقحع جیبه نتا یابیدست

 عوامم   ریسما و  یمم یاقل مختلمف  عوامم   ،یسمت یو ز ییایمیش یکودهاو تراک  کشت، اثر 

 یهما رقم   ریسما  ، کاکایتیت رق ععوه بر  ،راستا نیو در ا ردیقرار گ یبررس مورد ،رگیاریتأث

قمرار   یابیم ممورد ارز  زیم ن کایوالر و ، فارو، رگالوناولی، کانکوسا، کاهنتویمحرح شام  انکوو

 میمزان بمه   یتیکاکما ت رق  نوایکاست که در پوست دانه  یدیکوزیگل یاماده نیساپون .رندیگ

 را آن و شمده   یم ترک خمون  کلسترول با  یترک نیا. دارد وجود گرم در گرمیلیم 4 حدود

شود. بنابراین، بایمد ایمن مماده حمیف     دهد. از سوی دیگر باعث همولیز خون مییم رسوب

 یهما از روش مقدار این ماده در ارقام مختلف کینوا بررسمی شمود و    شودیم شنهادیپ شود.

 از دانه اقدام شود. ساپونین حیف  یبرا توصیه شده
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