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 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان كرمان 



 چکیده

كاشت كينوآ در  .یکساله از خانواده اسفناجيان است گياهی (.Chenopodium quinoa willd)كينوآ شبه غره 

این دليل نياز آبی پائين، مقاومت به خشکی و شوري و ارزش غذایی باالي دانه در حال گسترش است. كشور به

اي و شدن شکمبهاي و تعيين ميزان ناپدیدپذیري شکمبهتخميرپذیري، تجزیهآزمایش با هدف تعيين ارزش غذایی، 

 12تير،  31مخترف كاشت ))سجاما و سجاما ایرانشهر( با چهار تاریخ بقایاي زراعی دو ر،م كينوآ اي از شکمبه پس

پس از برداشت ( انجام شد. 4×2) شهریور( در ،الب یک طرح كامالً تصادفی با ارایه فاكتوریل 5د و مردا 24مرداد، 

برداري از بقایاي زراعی، نمونه هاپس از جدا كردن دانهها در سایه انجام شد و گياه كامل كينوآ خشک كردن آن

هاي غير فيبري، خاكستر خام، الياف غرظت تركيب شيميایی شامل پروتئين خام، عصاره اتري، كربوهيدرات انجام شد.

ميانگين داري نداشتند، و نامحرول در شوینده خنثی و الياف نامحرول در شوینده اسيدي بين دو ر،م كينوآ اختالف معنی

درصد و در ر،م سجاما ایرانشهر  82/34و  17/46، 05/14، 19/25، 82/1، 77/12ترتيب این تركيبات در ر،م سجاما به

ساعت، پتانسيل توليد  24درصد تعيين شد. توليد گاز پس از  55/30و  43/51، 30/13، 29/20، 53/1، 45/13ترتيب به

در بقایاي زراعی دو ر،م  وسازسوختچرب زنجير كوتاه و انرژي ،ابل  (، غرظت اسيدهايc(، نرخ توليد گاز )bگاز )

هاي ر،م سجاما نسبت به ر،م سجاما ایرانشهر كينوآ برابر و مشابه با یک نمونه عروفه یونجه مورد آزمایش بود. در نمونه

در برابر  80/54رش )درصد( و در كل دستگاه گوا 76/57در برابر  60/51) ميزان ناپدید شدن ماده خشک در شکمبه

اي ماده خشک در هر (، اما ميزان ناپدیدشدن پس از شکمبه>01/0Pداري كمتر بودند )طور معنیدرصد(، به 57/60

(، ميزان ماده خشک با سرعت تجزیه كند aدو ر،م برابر بود. همچنين ميزان ماده خشک با سرعت تجزیه باال )بخش 

طور به (.>05/0Pدر ر،م سجاما در مقایسه با ر،م سجاما ایرانشهر كمتر بود ) (c( و همچنين ثابت نرخ تجزیه )b)بخش 

اي از كاه غالت و طور ،ابل مالحظهكری نتایج این تحقيق نشان داد كه غرظت پروتئين خام در بقایاي زراعی كينوآ به

درصدي  60تا  55ن ناپدید شدن پذیري مناسب و ميزایا سایر بقایاي كشاورزي باالتر است و با توجه به آرایب تجزیه

به عنوان یک خوراك جدید و مناسب براي نشخواركنندگان مورد تواند ماده خشک آن در دستگاه گوارش می

 استفاده ،رار گيرد.
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