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 دارویی ایران فناوری گیاهان ترویجی علمی نشریه    

 1398 بهار و تابستان 02 پیایند - 2 شماره - 02 دوره

 

 ( به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی.Salvia hispanica Lمعرفی چیا )

 

Introduction of Chia (Salvia hispanica L.) as a valuable crop plant and 

medicinal plant 

 

 2و رستم یزدانی بیوکی *1مطلق بهاره پارسا ،1اعظم سیدی
 )نگارنده مسئول(.  استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت، جیرفت. ایران. 1 
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 چكيده

 ی و دارویی( به عنوان گیاه ارزشمند زراع.Salvia hispanica Lمعرفی چیا ) .، رو یزدانی بیوکی ، ب.مطلق پارسا .لف، اسیدی

 .72-63 صفحه: 1398 بهار و تابستان 02 پیایند - 2 شماره - 02 دوره دارویی ایران فناوری گیاهان ترویجی علمی نشریه 
 

 جنوبمی باشد. این گیاه بومی نعناعیانخانواده  یکساله و از گیاهی Salvia hispanicaچیا با نام علمی 

شود که در است. به لحاظ تجاری از دانه گیاه چیا، آرد، موسیالژ و روغن تهیه می مکزیک و شمال گواتماال

های ارغوانی، نیلی و سفید ودن گلبرگصنایع غذایی و داروسازی استفاده فراوان دارد. گیاه چیا با دارا ب

عنوان علوفه دام نیز کاربرد دارد. ه عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز و بدلیل تولید زیست توده باال به ب

های درصد( که در گروه چربی 21-12) 6درصد( و امگا  67-54) 3روغن چیا شامل اسیدهای چرب امگا 

 33تا  30ساس نوع منطقه، شرایط آب و هوایی و نحوه استخراج حدود گیرند و درصد آن بر امفید قرار می

کننده چیا در جهان است، که عمده صادرات بذر آن به باشد. کشور مکزیک بزرگترین تولیددرصد می

هکتار در مناطق مختلف جهان از  370،000باشد. چیا با سطح زیر کشت تقریبی ژاپن، آمریکا و اروپا می

لیوی، پاراگوئه، آرژانتین، مکزیک، استرالیا، آمریکای مرکزی، پرو، اکوادور، کلمبیا، قبیل کشورهای بو

شود. از آنجا که اطالعات اندکی در ایالت متحده امریکا، شیلی، جنوب ایتالیا، برزیل، غنا و هند کشت می

باشند، لذا این رابطه با معرفی و کشت و کار این گیاه در ایران موجود بوده و اغلب بذور وارداتی می 

پیشینه گیاه، گیاهشناسی، مراحل فنولوژیک، نیازهای اکولوژیکی مورد نیاز جهت کاشت،  یبررسی با مرور

 .ارزش غذایی، ترکیبات شیمیایی و خواص درمانی انجام شده است
 

 

 چیا، گیاه دارویی، طب سنتی، موسیالژ: کلیدی های واژه
 bparsam@yahoo.com : مسئول نگارنده الکترونیکی پست آدرس *

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
mailto:rezvani@um.ac.ir
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 مقدمه

و نام انگلیسی  Salvia hispanicaبا نام علمی چیا 

Chia و خانواده  گلیمریمیکساله از سرده  گیاهی

 آمریکای مرکزیاین گیاه بومی  باشد.می 1نعناعیان

های چیا استفاده از دانه است. (مکزیک و گواتماال)

میالد آغاز سال قبل از  ۳۵۰۰در غذای انسان حدود 

سال قبل از میالد در آمریکای  26۰۰، حدودا شده

سال  1۵۰۰و  9۰۰های مرکزی اهلی شد و بین سال

ه عنوان یک محصول کشاورزی قبل از میالد ب

و غذای اصلی  پایدار اهمیت خود را به دست آورد

 Ayerza andمردم در کشور مکزیک بوده است )

Coates, 2007 and Pozo, 2010ای که نه(. به گو

این  یاصل یکشاورز محصوالت از یکی اهیگ نیا

 شتریب آن از ایت و لوبذر مصرف تنها و بوده جوامع

در پایان (. Ayerza and Coates, 2005) است بوده

قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، گندم و ذرت به 

شدند. این  آنعنوان محصول انتخابی جایگزین 

 مهاجرت ازتوان تغییر در غذای اصلی را می

آوردن  همراهبهبا استعمار دنیای جدید و  ئیاناروپا

گندم،  از جملهغذایی خود  و مواد هادانهسایر 

زمینی شیرین نسبت زمینی و سیببرنج، ذرت، سیب

اولویت کلی غذا در طول  از این زمان بنابراین داد.

ای قدیمی اهها تغییر کرد. در نتیجه، بومیان غذسال
                                                           
1 -Lamiaceae 

تازه را انتخاب  هایدند و غذایخود را رها کر

. ها فراموش شده بوداز اینرو چیا تا مدت .نمودند

های چیا، افراد بیش درآغاز قرن بیستم، با احیای دانه

 هاییتها و مزدانه این یش شروع به شناختاز پ

این محصول در مناطق مختلف  ها کردند.آن

کشاورزی سراسر جهان از جمله شیلی، برزیل، 

، ایاالت متحده، هند، غنا، جنوب ایتالیا، بولیوی

پاراگوئه، آرژانتین، مکزیک، استرالیا، آمریکای 

شود مرکزی، پرو، اکوادور و کلمبیا کشت می

(Guiotto et al., 2013 کشت چیا در آفریقا .)

محبوبیت فراوانی دارد و یکی از غذاهای خوب و 

 ,Ayerza and Coatesشود )سالم محسوب می

های این ، اتحادیه اروپا دانه2۰۰9ر سال (. د2000

گیاه را به عنوان یک غذای تازه تایید کرد و اجازه 

درصد کل ماده نان تولیدی از این گیاه  ۵داد که تا 

(. Iglesias-Puig and Haros, 2013تأمین شود )

-بذور چیا به دلیل سطح باالی پروتئین، آنتی

معدنی و به  ها، مواداکسیدان، فیبر غذایی، ویتامین

ویژه به دلیل روغن آن که حاوی بیشترین مقدار 

نسبت به سایر منابع  ۳اسید الفا لینولنیک یا امگا 

باشند، دارای طبیعی شناخته شده تا به امروز می

 (.Guiotto et al., 2013ارزش باالیی هستند )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D9%84%DB%8C_(%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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های رایج مورد استفاده گیاه چیا، مریم گلی نام

 دنباشمی ۳سیاه یو چیا 2کیمکزی یچیا ،1اسپانیایی

(Marineli et al., 2014 .)ترین برخی از مهم

مکمل  صورتکاربردهای این دانه، استفاده از آن به 

ای و نیز به عنوان یک جزء مهم در تغذیه

ها، پاستا، نان، های غالت، بیسکوئیتفرآورده

 ,Munoz) باشدماست و موارد دیگر می ،هااسنک

یا به عنوان منبعی از مواد مغذی های چ. دانه(2012

در  و مواد افزودنی بیولوژیکی پتانسیل بسیار زیادی

گزارش  (.Borneo et al., 2010)دارد  صنایع غذایی

های برداشت شده دانهبه لحاظ اقتصادی شده است 

این گیاه بسیار سودآورتر از کشت لوبیا است 

(Munoz, 2012 شرایط آب و هوایی کشور ایران .)

های گیاهان رشد و نمو بسیاری از گونه سبب

ها نبوده است. این دارویی شده که خواستگاه آن

وری این آتواند سبب کشت و فرشرایط ویژه می

گیاهان جدید و یا بعبارت دیگر فراموش شده، 

زایی در این عرصه و حتی های اشتغالزمینه

صادرات و ارزآوری گردد. این بررسی با هدف 

های مختلف گیاهشناسی، ترکیبات هآشنایی از جنب

 شیمیایی و کشت و کار آن انجام شده است.

 

                                                           
1Spanish Sage 
2Mexican Chia 
3Black Chia 

 چياشناسی گياه

اده متعلق به خانو و تابستانی، یکساله یگیاهچیا 

است  اسانسیچیا حاوی  هاینعنائیان است. برگ

تواند و در نتیجه این گیاه می بودهکه دافع حشرات 

شیمیایی  کش یا دیگر ترکیباتبدون نیاز به آفت

ز اارگوش شیاردار و پوشیده هچ ساقه .رشد نماید

هایی به رنگ در تابستان گلگیاه . این کرک است

 های آن نر و ماده بودهگل کند.تولید می و نیلی آبی

های پر تعداد در یک سنبله و به صورت خوشه

های کوچک این سنبله توسط برگچه ،کنندرشد می

وک تیز محافظت و ن های انتهایی بلندبا جوانه

 (.1)شکل  دنگردمی

 
های چيانمایی از گل. 1شكل 
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 ی چيادانه

با  ،ها بیضی شکل، کوچکدانه به طور معمول

باشند و صاف و براق می، مترقطر حدود یک میلی

های چهارتایی در گروهبصورت مجتمع و معموالً 

های گوناگون های چیا در رنگگردند. دانهیافت می

سیاه و سفید و  ،ای، خاکستری، سفیدقهوهمله از ج

طور کلی، بذور به شوندمی مشاهدهلکه نیز لکه

های . دانهسفید تا حدی بزرگتر از بذور سیاه است

برابر وزن  12دوست هستند و قادرند تا چیا آب

اکثر جمعیت چیا که  خود را آب جذب کنند.

کنند، دارای امروزه به صورت تجاری رشد می

 Ixtainaباشد )د کمی بذور به رنگ سفید میدرص

et al., 2008 گرم  ۳/1(. وزن هزار دانه این گیاه

 .(Seyyedi, 2018باشد )می

تا  2/1متر طول، میلی ۵/2تا  2ها بین دانه

میلی متر ضخامت  1تا  8/۰میلی متر عرض و ۵/1

های سفید وزن، عرض و ضخامت دارند. دانه

 Ayerza and) تر دارندرهبیشتری نسبت به انواع تی

Coates, 2007) .های تمیز و خشک چیا دانه

ها نگهداری شوند، زیرا چیا سرشار توانند تا سالمی

هایی است که از تخریب از آنتی اکسیدان

Segura-) آورندممانعت به عمل می 1دانهروغن

Campos, 2014) . 

                                                           
1-Essential Oil 

 
 بذر چيا -2شكل 

 مصارف زینتی

 یکساله و با دارا بودن گیاه چیا گیاهی علفی،

ه عنوان یک گیاههای ارغوانی، نیلی و سفید بگلبرگ

 ها و فضای سبز کاربرد دارد. زینتی در پارک

 مصارف داروی و اثرات درمانی بذور چيا

 1۵- 2۳) مقادیر باالی پروتئین دارای چیا دانه

 کربوهیدرات(، درصد ۳۰-۳۳) چربی(، درصد

 خاکستر(، درصد 18 -۳۰) فیبر(، درصد 41-26)

 خشک ماده ویتامین، معدنی، مواد(، درصد 4- ۵)

 اسیدهای اکسیدان وآنتی ، مواد(درصد 9۰ - 9۳)

 Ixtaina et al., 2008 andلیزین ) ویژه به آمینه

Guiotto et al., 2013( موسیالژ )درصد( و  ۵

 Capitani)برابر وزن( است  27ظرفیت حفظ آب )

et al., 2013چیا منبع خوبی از اسیدهای  های(. دانه

 ۳هستند. اسیدهای چرب امگا  ۳چرب امگا 

اسیدهای چرب ضروری مورد نیاز بدن هستند و به 

-مناسب میفعال شدن بسیاری از عملکردهای بدن 

، پوکی استخوانها همچنین در کنترل . آنباشند

https://rastineh.com/%d9%be%d9%88%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%88%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://rastineh.com/%d9%be%d9%88%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%88%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/
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درمان و  زوال عقل مربوط به پیری، خستگی

 زانیم ند.کنهای دیگر کمک میبسیاری از بیماری

 ییایجغراف خاستگاه به بسته ا،یچ یدانه نیپروتئ

 2۳ تا درصد 1۵ نیب زمان رشد بذرو  محصول

 ایچ .(Cahill and Provance, 2002) است درصد

 مقدار یدارا نیپروتئ درصد ۵/21 دارا بودن با

 از گرید ییغذا مواد با سهیمقا در یشتریب نیپروتئ

 جو(، درصد 1۳) والفی(، درصد 8/11) گندم جمله

 11) ذرت و( درصد 8/6) برنج(، درصد ۵/11)

 (.Ayerza and Coates, 2007) باشدمی( درصد

های چیا بیشتر از میزان کلسیم موجود در دانه

از سوی دیگر . باشدکم چرب می شیرکلسیم 

گزارشاتی در رابطه با تاثیر بذور چیا در کاهش وزن 

 ;Nieman et al., 2009زنان نیز منتشر شده است )

Nieman et al., 2012های پتاسیم دانه (. کلسیم و

کنترل فشارخون باال مفید باشد  تواند درچیا می

(Vuksan et al., 2007 .) میزان فیبر باالی موجود

ا برای تنظیم حرکات روده مفید های چیدر دانه

است و همچنین به حفظ سالمت کلی دستگاه 

بدلیل جذب  های چیاکند. دانهگوارش کمک می

 افراد شود کهباعث می مقادیر قابل توجهی آب

 Ayresaکنند ) یسیراحساس مدت زمان بیشتری 

and Coates, 1999 .)دهند مطالعات نشان می

یا  HDLلسترول باعث افزایش ک بذور چیامصرف 

سطح کلسترول  و شودسطح کلسترول خوب می

 .(Ayerza et al., 2007) دهدکل را کاهش می

همچنین بذور چیا غنی از ترکیبات منیزیم و فنلی 

باشند در نتیجه می (عمدتا کورستین و کومپفرول)

 Lee ظرفیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی دارند )

2009 ;Caudillo et al., 2008در درمان  ( که

 تواند مفید واقع شود.بیمارهای سرطانی می

 نيازهای اکولوژیكی

گیاه چیا به دو صورت اهلی و وحشی رشد 

متر  9/1کند. نوع وحشی آن ارتفاعی به بلندی می

تان ابسدارد. در مکزیک، چیا از اواخر بهار تا اوایل ت

گردد. در های کشاورزی کشت میدر زمین

گیاه در طول ماه مارس و کشورهای اروپایی این 

ها کشت در گلخانه )اسفند تا اردیبهشت( اپریل

 شود که جوانه زنی این گیاه تقریباً دو هفته بهمی

ب طول انجامیده و هنگامی که گیاه به ارتفاع مناس

ه ککنند. به دلیل این رسید آن را به گلدان منتقل می

این گیاه در مناطق خشک مقاوم است، برای 

در حال توسعه آمریکای جنوبی بسیار کشورهای 

 (.Munoz, 2012) باشدمیجذاب 

دمای بهینه برای رشد این محصول  حرارت:درجه

گراد است و حداقل و درجه سانتی 26تا  16

 ۳6و  11حداکثر دمای رشد این محصول به ترتیب 

باشد. این گیاه تحمل کمی در گراد میدرجه سانتی

https://rastineh.com/different-types-of-milk-and-their-benefits/
https://rastineh.com/different-types-of-milk-and-their-benefits/
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پایین جوانه زنی بذور  دمایدر برابر سرما دارد و 

 (. Ayerza  and Coates, 2005یابد )کاهش می

 با کاشت گیاهان در مناطق با :دریا سطح از ارتفاع

 ها درهای جغرافیایی باال مانند اسپانیا گلعرض

ها در اثر تابستان تشکیل نخواهند شد و جوانه

هنگام پائیز از بین خواهد رفت  یخبندان زود

(Orona-Tamayo et al., 2017.) 

  Ayerza) است کوتاه روز چیا گیاهی :نوری نياز

and Coates, 2005 ۳(. همانگونه که در شکل 

های زایشی شود در طول روز بلند انداممشاهده می

دهنده به فرم رویشی در آمده و انتهای شاخه گل

های (. در سالSeyyedi, 2018کند )تولید برگ می

ایجاد ژرم پالسماهای  اخیر، دانشمندان شروع به

حساس به منظور گسترش مصنوعی با فتوپریود غیر

گرمسیری و کمربندهای کشت چیا به مناطق نیمه

ای در همین راستا اند. نتایج مطالعهحتی معتدل کرده

، yنشان داد، از طریق تکنولوژی جهش و اشعه 

برخی از گیاهان جهش یافته قادر به گلدهی در یک 

اعت در گلخانه و یک دوره س 1۵دوره نوری 

دقیقه در مزرعه بودند. با  41ساعت و  14نورانی 

این حال، به علت حساسیت فتوپریودی، 

پذیر برای تولید ژرم کمربندهای جغرافیایی امکان

 ۵۵'های سنتی چیا برای تولید دانه محدود به پالسم

 باشد. جنوبی می 2۵ ° ۰۵'شمالی تا  22 °

باالتر، احتمال مرحله  های جغرافیاییدر عرض

باشد رسیدگی فیزیولوژیک محصول کم می

(Ayerza  and Coates, 2005; CEC, 2009.) 

 
تبدیل شدن اندام زایشی به رویشی با افزایش  .3شكل 

 طول روز

تا  ۳۰۰نیاز آبی بین ارقام مختلف چیا بین  نياز آبی:

باشد. به منظور رشد متر متغیر میمیلی 1۰۰۰

دگی با توزیع مناسب در اوایل دوره مطلوب بارن

رشد و شرایط خشک در طی بلوغ و برداشت بذر 

. چیا در (Challinor et al., 2005)مناسب است 

مراحل ابتدای جوانه زنی به کمبود آب حساس 

کارهای  است، اما در مراحل بعدی رشد راه

کند و درصد سازگاری به کمبود آب را حفظ می

دهد. در مطالعه کارایی ها را افزایش میچربی

شد  همشاهد چیا مصرف آب، فتوسنتز و رشد گیاه

بین ارقام مختلف از نظر کارایی مصرف آب 

های قابل توجهی وجود دارد بطوریکه با تفاوت

کاهش آب قابل دسترس میزان فتوسنتز و بدنبال آن 

 ,.Lovelli et alکاهش یافت )چیا رشد گیاه 

2019.)  
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 یسبک تا متوسط، رس یهااکدر خ یاهگ ینا خاک:

که دارای کمبود مواد مغذی هستند، شوری  یاماسه

در  یو حتاست  ۵/8تا  6آنها  pHمتوسط داشته و 

 یزن دارند یخوب یخشک که زهکش یهاخاک

های بیش از حد مرطوب را خاکاما  رویدیم

و  یدیاس یهاتواند تحمل کند. نسبت به خاکنمی

 یدر نواح یشتربخشک نسبتاً مقاوم است و 

 هاییدهبه پد یو تحمل کم رویدیم یکوهستان

دارد  نوریو مناطق ب یزدگ یخ یرنظ یزیکیف

(Ayerza and Coates, 2007 and Yeboah et al., 

2014.) 

 زراعی عمليات

تکثیر این گیاه به راحتی از طریق بذر  :کاشت

چیا ر وزنی بذجوانه شود. دمای مناسب جهتمی

 یکزنی معموال باشد. جوانهگراد میسانتیدرجه 24

ر در تحقیقی د .انجامدطول میتا دو هفته به هفته 

 رابطه با تراکم کشت گیاه، بیشترین زیست توده و

عملکرد چیا از کشت مستقیم بذر در زمین )در 

ر د ۵/۰×۵/۰مقایسه با انتقال نشاء( و فواصل کاشت 

ل شد ( حاص1×1و  1× ۵/۰نیم متر )مقایسه با 

(Yeboah et al., 2014.) 

طی مراحل داشت انجام آبیاری و کوددهی به  داشت:

های هرز، مبارزه با ها، وجین علفموقع، تنک بوته

باشند. بر ها از عملیات ضروری میآفات و بیماری

های کودی در اساس مطالعات انجام شده توصیه

کشورهای با شرایط مختلف آب و هوایی و محیطی 

 4۵و  1۵است. مثال در آرژانتین بین متفاوت 

کیلوگرم فسفر در هکتار  ۳7کیلوگرم نیتروژن و 

 68شود، در حالی که در مکزیک، استفاده می

کیلوگرم نیتروژن در هکتار استفاده می گردد 

(Ayerza and Coates, 2005 کوددهی سرک در .)

روز پس  9۰و  6۰، ۳۰سه دوره مختلف، به مدت 

(. بطور Miranda, 2012شود )از کاشت انجام می

شود مصرف کودها در گیاهان کلی پیشنهاد می

دارویی با احتیاط و بر اساس آزمون خاک و 

 .نیازهای گیاه صورت گیرد

 مراحل مختلف رشد

روز  18۰تا  14۰دوره رشد این گیاه بین  :رشد دوره

( اما از آن Coates and Ayerza, 2005متغیر است )

ای جایی که گیاه بسیار حساس به طول روز )گونه

رشد ی روز کوتاه با نیاز گرمایی باال( است، چرخه

ای که در کامال بستگی به عرض جغرافیایی منطقه

 (.,Coates 2011دارد ) ،شودآن کاشته می

 گیاهان در زنیجوانه دوره طول :زنیجوانه مرحله

 نوری شرایط و محیط دمای به بستگی مختلف

 کاشت از پس روز یک از گیاه این زنیجوانه. دارد

 ,Seyyediدارد )پس از کاشت وجود  هفته دو تا

2018). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782018000900401#B19
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برگی و  مرحله چهار و مرحله دوبرگی چيا .4شكل 

 دهی مرحله قبل از گل

 
 مرحله شروع گلدهی .5ل شك

متری سانتی 9۰گیاه چیا تقریبا تا ارتفاع  برداشت:

کند مرحله رشد رسیدگی فیزیولوژیک گیاه رشد می

رطوبت خود را از  چیاهای دانهزمانی است که 

ها پژمرده شدن گلدست داده باشند و پس از 

یا عملکرد بذر چ .نمود بذر را آغاز برداشتتوان می

تن در هکتار و در  44/۰ر مکزیک در کشت دیم د

تن در هکتار گزارش شده  8/۰بولیوی و آرژانتین 

 (.,Coates 2011است )

 
 برداشت چيا .6شكل 

 یافته های ترویجی

گیاه چیا با کاربردهای متعدد در صنایع غذایی و 

های منحصر بفرد از قبیل ه دلیل ویژگیبدارویی 

 ۳۳تا  ۳۰)درصد(، روغن  2۳تا  1۵میزان پروتئین )

 غنـی از اسـیدهـای چـرب اشـباع منبع درصد(،

درصد(  6۰بیشتر از )لینولنیک اسید  ۳-نظیـر امگـا

(، درصد 2۰بیشتر از ) لینولئیـک اسـید 6 -و امگـا

 ۵گرم( موسیالژ ) 1۰۰گرم در  4۰تا  ۳6فیبر )

برابر وزن( دارای  27درصد( و ظرفیت حفظ آب )

بخش وسیعی از که  نیابا توجه به باشد. اهمیت می

کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده 

مناطق این در  اهیگ نیااست و از آنجائی که 

با اقدامات  توانکند میعملکرد قابل قبولی تولید می

آموزشی از قبیل بازاریابی، آشنایی کشاورزان با این 

های علمی در مراحل کاشت، گیاه جدید، شیوه

بندی کاشت آن را توسعه بستهداشت، برداشت و 

 بخشید.
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Abstract 

 
Seyedi, A., Parsa Motlagh, B., Yazdani-Biouki, R. Introduction of Chia (Salvia hispanica L.) as a 

valuable crop plant and medicinal plant. 

Iranian Medicinal Plants Technology. Vol 02, No. 01, 2019. Page 05 :63-72(in Persian) 

 
Chia (Salvia hispanica) is an annual plant of the Lamiaceae family. Its center of 

origin is in the mountainous areas of Mexico and Guatemala. Chia flour, mucilage and oil 

are made from Chia seeds that it is widely used in food and pharmaceutical industries. It 

is also used as an ornamental plant due to its beautiful flowers and is used as an animal 

feed due to the production of high biomass. Chia oil contains omega-3 fatty acids (67-

54%) and omega-6 (12-21%), which are in the category of beneficial fat. Grain oil yield 

ranges from 29% to 33% depending on the area of origin of the chia, climatic conditions 

and the technique used for its extraction. The largest production center of this plant is 

located in Mexico, and the seeds are currently exported to Japan, USA, and Europe. 

Nowadays, chia is commercially cultivated   on 370,000 hectares in several agricultural 

regions worldwide, mainly in Bolivia, Paraguay, Argentina, Mexico, Australia, Central 

America, Peru, Ecuador, Colombia, USA, Chile, south Italy, Brazil, Ghana and India. 

Due to the importation of the seeds, there is a little information about the introduction and 

cultivation of this plant in Iran. Therefore, this study was carried out with the aim of 

studying the plant's history, botany, ecological conditions required for planting, 

nutritional value, chemical compounds and medicinal uses to this plant which was 

investigated and cultivated in Iran.  
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