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  ها ترین یافته مهم
اي و تجزیه به  با استفاده از تجزیه خوشهو فنولوژیک ت مورفولوژیک  صف16 ژنوتیپ کینوا براساس 5تنوع ژنتیکی 

ترین صفات موثر بر انتخاب  عنوان مهم زنی به  دو صفت وزن هزاردانه و روز تا جوانه.هاي اصلی بررسی شدند مؤلفه
هاي  به مؤلفهبراساس تجزیه . هاي زودرس و با عملکرد بیشتر شناسایی شدندهاي کینوا جهت اصالح ژنوتیپ ژنوتیپ

هاي اصالحی متناسب با بذر انتخاب  عنوان سه ژنوتیپ مناسب در برنامه به QP1 و QA1 ،QA2هاي  اصلی ژنوتیپ
. باشد  میها آنگر قرابت ژنتیکی  این سه ژنوتیپ در یک خوشه قرار گرفته بودند که نمایاناي نیز  در تجزیه خوشه. شدند

عنوان موثرترین صفت در آن شناسایی شده بود و صفات رویشی در آن حایز  زنی به نیز که صفت جوانه QP2ژنوتیپ 
اي در نظر گرفته شد که خود به تنهایی در  هاي علوفه عنوان ژنوتیپ مناسب جهت استفاده در برنامه اهمیت بودند، به

ود و اصالح ارقام کینوا جا که ترکیب محتواي ساپونین کم با زودرسی، کلید موفقیت در بهب از آن. خوشه دوم قرار داشت
رود   با آب یا خاك شور، انتظار میهاي شود و نیز اهمیت زودرسی در زمین در آمریکاي شمالی، اروپا و آسیا محسوب می

سازي ارقام زودرس پیشنهاد  هاي آتی اصالحی کینوا براي متحمل از دستاوردهاي این تحقیق جهت استفاده در برنامه
   .ها، استفاده شود هاي اصالحی جهت کاهش محتواي ساپونین آنین برنامهشده در شرایط شور و همچن
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  )شرح مساله (مقدمه
 از یش بی با قدمتیاه گینا. باشد یم Amaranthaceae از خانواده) Chenopodium quinoa, Willd (ینواک

 آن مشابه برنج يها بخ دانهنحوه ط.  استیز گرد و ريها  دانهي و پرو و دارایلی سال، بومی منطقه آند در ش5000
 است که در )x4=n2=36 (یدي آلوتتراپلوئینواک.  معروف استینکا بنام برنج ای جنوبیکاي آمريبوده و در کشورها

  معموالًیاه گینا. باشد ی مC3 یاهان و از گروه گدهد ی نشان مسومیک ي از خود رفتار دیفی، صفات کیشترب
 با ساقه ساله یک دولپه، یاهیگ. دهد ی درصد رخ م15 تا 10 یزانم  در آن بهیانافش  اما دگرگرده،خودگشن است

 از ی تنوع در رنگ، ناشین برگ و بذر است که اآذین، متنوع گلهاي  و رنگیان در میک پهن هاي  و برگیممستق
 هاي آذین گل در ها  متفاوت است و دانهمتر ی سانت300 تا 20 طور متوسط از  بهینواارتفاع ک.  استیانینحضور بتاس
 و یارها را به معیاه گین است که ایی باالیفیت کي داراینوا کینپروتئ. شود ی مولید سورگوم، تیهبزرگ شب

 یستئین و سیونین متیزین، لآمینههاي ید اسمقدار.  است کردهنزدیک ها،  انسانتغذیه منظور  فائو بهياستانداردها
از نظر (و حبوبات ) یزین لآمینه یداز نظر اس( را نسبت به غالت یاه گین اکه ينحو  باال است، بهینوا کیندر پروتئ

ل  مکمیکعنوان   بهینوا استفاده از بذر کی اصلیتمز.  داده استيبرتر) یستئین و سیونین متآمینههاي یداس
. باشد یم محصوالت فاقد گلوتن ي برایالملل ین رو به رشد بي به تقاضاینوا کیی در صنعت آرد، پاسخگوییغذا

 اما عملکرد ، تن در هکتار است11 آن فراهم باشد، ي مطلوب برایط شرایه که کلیصورت  درینوا کقوهعملکرد بال
   . گزارش شده استیز تن در هکتار ن6 آن تاکنون يتجار

  اهمیت موضوع
 یربا ش) FAO (ی آن توسط سازمان خواروبار جهانیسه موجب مقاینوا بذر کیا دانه ي باالیار بسیی غذاارزش

 درصد 16 يطور متوسط دارا  بهینوابذور ک.  استیاه گین ای محصول اصلینوا کيها دانه.  استیدهخشک گرد
 به ینوا تحمل کیت و قابلها یی به کاراتوجه با.  غالت استیر در بذر ساین هستند که باالتر از مقدار پروتئینپروتئ
مناسب  مستعد کشت، یابانی کشت در مناطق خشک و بي را براینوا که کی عاملین مهمتری، و خشکيشور

 محسوب ینوا کي مشکل مهم برایک ی دوره رشد، خشکي در انتهایکه وقت  آن است، چرای زودرسد،ساز یم
 اقدام به یی، اروپاي از کشورهایاري بساگرچه.  کاهش اثرات آن استي مهم براراهبرد یک یشود، زودرس یم

 برداري یادداشت و گیري  شده تا با اندازهی مطالعه سعاین در اما اند،  نمودهینواودرس ک اصالح ارقام زیا و ییشناسا
 ارقام تر،  ارقام با عملکرد باالتر و صفات مطلوبیی عالوه بر شناسای، مرتبط با عملکرد و زودرسیزیولوژیکیصفات ف
  .اده شوند استفی اصالحهاي  و جهت ادامه برنامهیی ارقام موجود شناسابین از زودرس


