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 اراضی از فعلی استفاده سطح .می باشد توسعه یافته و توسعه حال در فقیر، ملت هاي از اعم دنیا کشورهاي تمام راهبردي برنامه ریزي در دغدغه  اصلی ترین از یکی غذایی امنیت ایجاد

 بیشتر در )خشکی شوري، قبیل از( آب توزیع بودن نامناسب و نامرغوب خاك دلیل به ایران کشاورزي مستعد اراضی سوم یک تقریباً و است هکتار میلیون 18/8 بر بالغ کشور

گلستان استان در )کینوا( گیاهی خاویار موفق تکثیر و کشت از گزارش اولین              ::عنوانعنوان
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صالحی معصومه سیفتی، ابراهیم سید سلطانلو، حسن رمضانپور، ساناز سیده.  ::مجریانمجریان  //  مجريمجري

13931393  ::ایجادایجاد  تاریختاریخ

بیوتکنولوژي و نباتات اصالح  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجاريتجاري  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

  دالر 3800 معادل و برنج و گندم قیمت برابر 10 درحدود چیزي کینوا هرتن قیمت است، دالر 370 درحدود برنج هرتن و دالر 340 حدود جهانی بازارهاي در گندم هرتن قیمت که درشرایطی

.باشدمی

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

 اراضی از فعلی استفاده سطح .می باشد توسعه یافته و توسعه حال در فقیر، ملت هاي از اعم دنیا کشورهاي تمام راهبردي برنامه ریزي در دغدغه  اصلی ترین از یکی غذایی امنیت ایجاد

 بیشتر در )خشکی شوري، قبیل از( آب توزیع بودن نامناسب و نامرغوب خاك دلیل به ایران کشاورزي مستعد اراضی سوم یک تقریباً و است هکتار میلیون 18/8 بر بالغ کشور

  ظرفیت از استفاده .بود خواهد نفر میلیون 32 تغذیه اي نیاز تامین پاسخگوي تنها جهانی، استانداردهاي طبق کشاورزي میزان این .نمی شود انجام آنها در زرعی و کشت نواحی،

  راهکاري عنوان به شور، و خشک خاك هاي با مناسب جدید مقاوم گیاهان اصالح شده بذور از استفاده و تولید با لم یزرع و شور و خشک مناطق در کشاورزي مستعد زمین هاي

 و زنده هاي-تنش برابر در که محیطی نامطلوب شرایط به مقاوم بسیار گیاه یک .دهد تغییر جمعیت افزایش با متناسب کشورمان در را معادله اي چنین بود خواهد قادر مناسب،

.باشد- می کینوا دهد،-می نشان خود از را باالیی مقاومت غیرزنده

Chenopodium علمی نام با کینوا quinoa, Willd خانواده ازAmaranthaceae آن هاي-جنبه اکثر روي بر اي-گسترده مطالعات تاکنون و معرفی 1778 سال از که باشد-می 

,FAO( است گرفته صورت  استفاده در باالیی کارایی و کند-می تحمل را گراد-سانتی درجه 38 تا -4 دماي و بوده سازگار خشک اقلیم و گرم و بیابانی شرایط به گیاه این .)2011

  متوسط به شنی خاك هاي در گیاه این البته .کند-می تولید متر-میلی 200 تا 100 بارندگی با مناطقی در قبولی قابل عملکرد و است متحمل خشکی تنش به کینوا .دارد آب از

mm200 مدت، طوالنی خشکی شوري، است قادر کینوا .دارد نیاز آبیاري و بارندگی ترکیب میلیمتر 254-381 به لومی-شنی یا شنی-لومی خاك هاي در و آبیاري و بارندگی 
 خاك خشکی و شوري دلیل به و )است میلی متر 250 حدود کشور بارندگی میانگین( دارند اندکی سالیانه بارندگی که ایران مناطق بیشتر در .نماید تحمل را تگرگ و یخبندان

  .باشد داشته را مطلوبی اقتصادي عملکرد تواند-می اند،-مانده یزرع-لم
 خاویار یا ویتامین مولتی را آن فائو طوریکه به است گردیده خشک شیر با )FAO( جهانی خواروبار سازمان توسط آن مقایسه موجب کینوا بذر یا دانه باالي بسیار غذایی ارزش

 استفاده اصلی مزیت .است غالت سایر در پروتئین مقدار از باالتر این که هستند پروتئین %16 داراي متوسط طور به و بوده گیاه این اصلی محصول کینوا هاي-دانه .نامد-می گیاهی

 که درصورتی کینوا بالقوه عملکرد .باشد-می گلوتن فاقد محصوالت براي المللی-بین رشد به رو تقاضاي به کینوا پاسخگویی آرد، صنعت در غذایی مکمل یک عنوان به کینوا بذر از

.است شده گزارش نیز هکتار در تن 6 تاکنون آن تجاري عملکرد اما است هکتار در تن 11 باشد، فراهم آن براي مطلوب شرایط کلیه
 عملکرد، اجزاء عملکرد،  با مرتبط مورفوفیزیولوژیک صفات اولیه مطالعات از پس ،1392 سال زمستان و پاییز در ما، کشور در آن به توجه عدم و گیاه این جهانی اهمیت به توجه با

 استان شور و خشک اقلیم در کشت براي ژنوتیپ سه گرگان، طبیعی منابع دانشگاه کشاورزي پردیس گلخانه در کینوا ژنوتیپ 7 روي بر ساپونین محتوي و شوري به مقاومت

 طرح قالب در مترمربع، 1000 ابعاد به زمینی در گذشته سال اسفندماه در ها،- ژنوتیپ تکثیر نیز و مزرعه شرایط در فوق صفات بررسی و تأیید مطالعه، جهت و انتخاب گلستان

 و رشد مرحله انتهاي تا و شروع ها-برداري-یادداشت افشانی،- گرده مرحله اتمام از پس و قبل داشت، عملیات از پس .شدند کشت قال آق منطقه در تصادفی کامل هاي- بلوك

.یافت ادامه فیزیولوژیکی رسیدگی
 اولیه، شده وارد مقدار برابر100000 تقریبی میزان به کینوا ژنوتیپ سه تکثیریافته بذور موفق برداشت مزرعه، در کشت از روز 120 حدود گذشت از پس جاري، سال تیرماه ابتداي

 برنامه هاي-طرح طی پروتئومیکسی و ژنومیکسی مطالعات جهت هستند، درصد 98 تقریبی نامیه قوه داراي که شده آوري-جمع بذور .شد انجام گلستان استان در بار نخستین براي

.هستند بعدي مطالعه و کشت درحال مدون، شده ریزي


