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 مقدمه 
گیــاه کینــوا بــا نــام علمــی Chenopodium quinoa از خانــواده اســفناج اســت. 
ــروه  ــزء گ ــت و ج ــفناج .Chenopodium spp اس ــس اس ــورها جن ــه کش در هم
ســبزیجات برگــی محســوب مــی شــود. کینــوا گیاهــی یــک ســاله اســت و بــه منظور 
تولیــد دانــه کشــت مــی شــود؛ ولــی از بــرگ هــای جــوان آن بــه صــورت ســبزی 

تــازه یــا پختــه اســتفاده مــی شــود.
اهمیــت غذایــی کینــوا بــه دلیــل ترکیــب کامــل اســیدآمینه، کلســیم، فســفر و 
آهــن فــراوان و ســدیِم کــم اســت. پروتئیــن کینــوا از نظــر کّمــی و کیفــی بهتــر 
از دانــه غــالت متــداول اســت و تعــادل اســید آمینــه مطلــوب تــری بــرای تغذیــه 
ــا 6/4  ــوا 5/1 ت ــذر کین ــای ب ــدم دارد. از مشــخصه ه ــه گن انســان و دام نســبت ب

درصــد لیزیــن باالســت کــه دو برابــر گنــدم اســت.
تغییــر آب و هــوای ایــران بــه ســمت گــرم و خشــک و شورشــدن تدریجی خــاك های 
زراعــی کشــور از ســویی و تحمــل زیــاد گیــاه کینــوا در مقابــل خشــکی، شــوری و 
ــه طــور منطقــی بیانگــر ایــن اســت کــه از کینــوا  یــخ زدگــی از ســوی دیگــر، ب
مــی تــوان بــه عنــوان گیاهــی مناســب بــرای رســیدن بــه کشــاورزی پایــدار، تغذیه 
مناســب و تولیــد صنعتــی اســتفاده کــرد. بنــا بــر گــزارش هــای ســازمان خواربــار 
جهانــی، کینــوا را حتــی در اراضــی فقیــر و غیرقابــل کشــت نیــز مــی تــوان کشــت 
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ــه منظــور کنتــرل علــف  ــر ایــن، آن را در تنــاوب زراعــی غــالت ب کــرد. عــالوه ب
هــرز و بیمــاری هــا توصیــه کــرده انــد. از طرفــی ایــن محصــول در بازارهــای اروپا و 
آمریــکا ارزش بســیاری دارد و صــادرات آن موجــب کســب درآمــد ارزی خواهد شــد. 
توســعه و ترویــج کشــت و تغذیــه کینــوا باعــث تنــوع بخشــی محصــوالت غذایی در 
کشــور، تولیــد پایــدار، افزایــش درامــد کشــاورزان و تأمیــن بخشــی از نیــاز غذایــی 
جامعــه خواهــد شــد. کینــوا بــه عنــوان غذایــی بــدون گلوتــن، گیاهــی دارویــی هم 
محســوب مــی شــود. تحقیقــات دربــاره ایــن گیــاه نشــان داد کینــوا در ایــران قابــل 

تولیــد اســت و در آینــده جایــگاه مناســبی در زراعــت خواهــد داشــت.
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 تاریخچه و سطح زیرکشت گیاه کینوا 
ــن  ــردم ای ــت. م ــرو اس ــیلی و پ ــوی، ش ــد در بولی ــای آن ــوه ه ــی ک ــوا بوم کین
ــه خــود اســتفاده  ــه طــور مــداوم در تغذی ــوا را طــی 5000 ســال ب مناطــق، کین
کــرده انــد؛ بــه طــوری کــه در ســال 2003، بولیــوی و پــرو بــا 88 درصــد تولیــد 
جهانــی بــزرگ تریــن صادرکننــدگان کینــوا بودنــد. ایــن گیــاه از ســال 1987 برای 
ــوا  ــون کین ــه صــورت تجــاری کشــت شــد. اکن ــکا ب ــرادوی آمری ــار در کل اولیــن ب
محصولــی مناســب بــرای کشــاورزان اکثــر مناطق آمریکای شــمالی محســوب می شــود.
ــت؛  ــش یاف ــرعت افزای ــه س ــوا ب ــر کشــت کین ــته ســطح زی ــال گذش در30 س
بــه طوریکــه در جنــوب آمریــکا از 36 هــزار هکتــار در ســال 1980 بــه 83 هــزار 
هکتــار در ســال 2009 رســید. در ســال 2013 ســطح زیــر کشــت و تولیــد کینــوا 
در کشــورهای مختلــف بــه ترتیــب بــه بیــش از 120 هــزار هکتــار و 60 هــزار تــن 
ــد،  ــی کنن ــت م ــوا را کش ــور کین ــش از 70 کش ــر بی ــال حاض ــد. در ح ــراورد ش ب
ــاالت متحــده.  ــا و ای ــه فرانســه، انگلســتان، ســوئد، دانمــارك، هلنــد، ایتالی ازجمل
عملکــرد کینــوا در کنیــا، اروپــا، دانمــارك و اســترالیا بــه ترتیــب 4، 3، 2 و 1 تــن 
در هکتــار ثبــت شــده اســت. همچنیــن عملکــرد در کلــرادوی آمریــکا بیــن 1120 
ــی  ــار جهان ــازمان خوارب ــت. س ــده اس ــزارش ش ــار گ ــرم در هکت ــا 2000 کیلوگ ت
عملکــرد کینــوا را بــه شــرط مدیریــت زراعــی خــوب، بیــن 3 تــا 4 تــن در هکتــار 
ــا  ــوا را ب ــار کین ــی سرش ــازمان ارزش غذای ــن س ــن ای ــرد. همچنی ــی ک ــش  بین پی
شــیر خشــک مقایســه کــرد. ســازمان خواربــار بــه پیشــنهاد چنــد کشــور ازجملــه 
بولیــوی، پــرو و جمهــوری آذربایجــان و بــا تصویــب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

متحــد، ســال 2013 را بــه نــام کینــوا نامگــذاری کــرد.
در نمــودار 1 ســطح زیــر کشــت و تولید کینــوا در کشــورهای اصلــی تولیدکننده 

و میانگیــن جهانی نشــان داده شــده اســت.
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نمودار 1. سطح زیر کشت و تولید کینوا در کشورهای اصلی تولیدکننده
 )پرو، بولیوی، اکوادور(

 مراحل رشد و مورفولوژی 
ایــن گیــاه بــه اقلیــم ســرد و خشــک ســازگاری دارد. کینــوا دماهــای بیــن 1- تا 
35 درجــه ســانتی گــراد و یــخ زدگــی را تــا قبــل از گل دهــی تحمــل مــی کنــد. 
کینــوا در مناطــق مرتفــع دنیــا کــه تنــوع گیاهــان زراعــی محــدود اســت، از نظــر 
ــد  ــه نیازمن ــد دان ــرای رشــد و تولی ــوا ب ــژه ای دارد. کین ــی اهمیــت وی ارزش غذای
هــوای خشــک و روز کوتــاه اســت. همچنیــن در برابــر خشــکی و ســایر تنــش هــا 
مقاومــت مــی کنــد. ایــن گیــاه بــه حــرارت زیــاد و طــول روز حســاس اســت. بــرای 
مثــال گیــاه کینــوا در خوزســتان 4 تــا 8 روز پــس از کاشــت و آبیــاری بــذور جوانــه 
مــی زنــد و بیــن 13 تــا 19 روز پــس از کاشــت بــه مرحلــه ســه برگــی مــی رســد 
ــه  ــی ک ــت و زمان ــس از کاش ــدود 30 روز پ ــی ح ــد گل ده ــکل 1(. 50 درص )ش

ارتفــاع گیــاه 25 ســانتی متــر اســت، اتفــاق مــی افتــد )شــکل 2 و 3(.

سطح زیر کشت )هکتار(
تولید )تن(
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شکل 1. گیاهچه استقراریافته کینوا

                                         

سـنبله که در انتهای سـاقه تشـکیل می شـود، بسـته به رقم و شـرایط رشـد 15 
تـا 70 سـانتی متـر طـول دارد )شـکل 4(. در تمامـی ارقام کینـوا دو نـوع گل آذین 
وجـود دارد. رسـیدگی کامل سـنبله ها 110 تـا 125 روز پس از کاشـت خواهد بود. 
در کلـرادوی آمریـکا دوره رشـد برخی ارقام 90 روز گزارش شـده اسـت )شـکل 5(. 
البتـه در مناطـق دیگـر ارتفـاع گیـاه باتوجـه به رقـم و شـرایط رشـد از 45 تا 195 

شکل 3. تنوع رنگ برگ های زیر گل آذین در
 ابتدای مرحله گل دهی

 شکل 2. ابتدای مرحله گل دهی  
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سـانتی متـر گـزارش شـده اسـت. گل آذیـن ارقـام کینـوا در خوزسـتان، همگـی از 
نـوع گلومـرال )نوعـی سـنبله مرکب( اسـت. ارتفـاع این گیـاه در خوزسـتان باتوجه 
به شـرایط رشـد حدود 90 تا 100 سـانتی متر اسـت. همچنین تیپ رشـد متراکم 
و بوتـه ای، دارای سـاقه مشـخص بـدون داشـتن سـاقه جانبـی اسـت و بسـته بـه 
محیـط و رقـم ممکن اسـت انشـعاباتی داشـته باشـد. همچنین در خوزسـتان، خطر 

گنجشـک خوردگـی در زمـان رسـیدن دانـه ها جدی اسـت.

شکل 4. مرحله رشد

شکل 5. کینوا در مرحله رسیدگی کامل
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ــل  ــیدگی کام ــان رس ــبزرنگ و در زم ــیدن س ــل از رس ــی قب ــا همگ ــنبله ه س
زردرنــگ هســتند. امــا رنــگ گل در زمــان گــرده افشــانی از ســفید، زرد، صورتــی 

ــی و ســیاه متنــوع اســت )شــکل 6، 7، 8(. ــا قرمــز تیــره، ارغوان ت

شکل 6. کینوا در اوایل مرحله گرده افشانی شکل 7. کینوا در مرحله گرده افشانی 

شکل 8. مزرعه کینوا در مرحله گرده افشانی
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 گیا  ه    معموالً   خودگشن       با      گل های        دو  جنسی   ولی   ناقص   و   بدون  گلبرگ     است  ؛    اما دگرگشنی نیز 
10 تــا 15 درصــد گــزارش شــده اســت. ســنبله هــا متراکــم و در فاصلــه زمانــی 
15 روز تفــاوت از یکدیگــر کامــاًل مــی رســند. بــذر از نظــر انــدازه شــبیه ارزن بــه 
ــا 0/275 ســانتی متــر اســت و دو ســطح صــاف دارد و دور آن مــدور  قطــر 0/2 ت
و بــه شــکل قــرص آســپرین اســت )شــکل 9(. وزن هــزار دانــه کینــوا 3 تــا 3/5 
ــت.  ــفید اس ــا س ــی، زرد ی ــی، نارنج ــز، صورت ــیاه، قرم ــای س ــگ ه ــه رن ــرم و ب گ
ــا ارزش غذایــی فــراوان اســت و منبعــی غنــی از  دانــه کینــوا نوعــی شــبه غلــه ب
پروتئیــن، آهــن، منیزیــم، فیبــر، فســفر و ویتامیــن B2 بــه حســاب مــی آیــد؛ بــه 
طــوری کــه در کشــورهای آمریــکای جنوبــی بــه خاویــار ســبز معــروف اســت. در 
جــداول 1، 2 و 3 ترکیبــات اصلــی کینــوا در مقایســه بــا برخــی محصــوالت آمــده 
اســت. عملکــرد بــذر کینــوا بســته بــه رقم و شــرایط کاشــت بیــن 1120 تــا 6000 

کیلوگــرم در هکتــار اســت.

 

شکل 9. بذر کینوا
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جدول 1. ترکیبات اصلی کینوا در مقایسه با برخی محصوالت )در صد گرم وزن خشک(

گندمبرنجذرتلوبیاکینواترکیبات
399367408372392انرژی )کیلو کالری در صد گرم(
16/52810/27/614/3پروتئین )گرم در صد میلی گرم(
6/31/14/72/22/3چربی )گرم در صد میلی گرم(

کربوهیدرات کل 
)گرم در صد میلی گرم(

6961/281/180/478/4

جدول 2. مقایسه اسید آمینه های اساسی کینوا و برخی محصوالت دیگر
 )گرم در صد گرم پروتئین(

اسید آمینه های ضروری 
برای کودکان 3 تا 10 سال

الگوی 
پیشنهادی فائو

گندمبرنجذرتکینوا

34/944/14/2ایزولیزین
6/16/612/58/26/8لوسین
4/862/93/82/6لیزین

2/35/343/63/7متیونین + سیستئین
4/16/98/610/58/2فنیل آالنین + تیروزین

2/53/73/83/82/8ترئونین
0/660/90/71/11/2تریپتوفان

44/556/14/4والین

جدول 3. عناصر معدنی کینوا و برخی محصوالت دیگر
 )میلی گرم در صد گرم وزن خشک(

گندمبرنجذرتکینواعناصر معدنی

148/717/16/950/3کلسیم
13/22/10/73/8آهن

249/6137/173/5169/4منیزیم
383/7292/6137/8467/7فسفر

926/7377/1118/3578/3پتاسیم
4/42/90/64/7روی
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 تحقیقات درباره کینوا 
ــوص  ــی، بخص ــکای جنوب ــه آمری ــترده ای از منطق ــای گس ــش ه ــوا در بخ کین
رشــته کــوه هــای آنــد، در عــرض هــای جغرافیایــی 20 درجــه شــمالی در کلمبیــا 
ــر رشــد  ــاع 3800 مت ــا ارتف ــا ت ــی در شــیلی و از ســطح دری ــا 40 درجــه جنوب ت
ــه خصــوص  ــا و ب ــکا، آســیا، آفریق ــر آمری ــوا را در ســال هــای اخی ــد. کین مــی کن
کشــورهای اروپایــی کشــت کــرده انــد و دربــاره آن پژوهــش کــرده انــد؛ تــا حــدی 
کــه از مســائل اولیــه تعییــن ســازگاری، مقایســه ارقــام و بررســی هــای بــه زراعــی 
فراتــر رفتــه انــد و بــه کارهــای اصالحــی و تالقــی روی آورده انــد. بــرای تولیــد بــذر 

بــا روش خودگشــنی از کینــوا، فاصلــه ردیــف 60 ســانتی متــر مناســب اســت.
 هــدف اصلــی در کارهــای اصالحــی تولیــد کینــوا رســیدن بــه عملکــرد دانــه 
ــا پروتئیــن زیــاد و ســاپونین کــم اســت. ســاپونین ترکیبــی ســمی  بــاال همــراه ب
اســت کــه مــزه و طعمــی تلــخ دارد و بــه دلیــل داشــتن ماهیــت صابونــی، در زمــان 

فــراوری تولیــد کــف مــی کنــد.
از مشـکالت کارهـای اصالحـی گیـاه کینـوا می توان بـه کوچک بـودن گلچه ها و 

سـختی اخته کـردن و دورگ گیری اشـاره کرد.
در ســال 1993، پــروژه ای تحــت عنــوان »کینــوا: محصولــی چندمنظــوره بــرای 
تنــوع محصــوالت کشــاورزی« مصــوب شــد کــه بســیاری از کشــورهای اروپایــی 
ــی  ــج خوب ــا نتای ــی ه ــا و اروپای ــی ه ــات آمریکای در آن همــکاری داشــتند. تحقیق
دربرداشــت کــه نشــان داد کینــوا بــرای تولیــد بــذر و علوفــه پتاســیل خوبــی دارد.
 در ایــران کینــوا در چهــار منطقــه سیســتان و بلوچســتان در آبــان، خوزســتان 
دهــه دوم مهــر، جنــوب کرمــان در اوایــل مهــر و کــرج در نیمــه مــرداد 
ــه  ــام »هماهنگــی و برنام ــه ن ــی آموزشــی ب ســازگاری نشــان داده اســت. کارگاه
ــوا« در ســال 1393 در مؤسســه  ــد کین ــه ای تولی ــه ســازی منطق ــزی و نهادین ری
تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر واقــع در کــرج برگــزار شــد. در ایــن کارگاه 
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ــان،  ــی، مصــر، لبن ــراق، دب ــو )FAO( و کشــورهای ع ــان فائ کارشناســان و محقق
موریتانــی، ســودان و یمــن شــرکت کردنــد و دربــاره تحقیقــات انجــام شــده و نیــز 
پــروژه هــای آینــده تبــادل نظــر کردنــد. پــروژه TCP/RAB/3403 بیــن ســازمان 
ــر،  ــراق، مص ــران، ع ــورهای ای ــاورزی کش ــا وزارت کش ــو( ب ــی )فائ ــار جهان خوارب
یمــن، لبنــان، الجزایــر، ســودان و موریتانــی در ســالهای 2014 و 2015 مشــترك 
بــود و بســیاری از فعالیــت هــا و تحقیقــات کینــوا، زیرپــروژه هــای آن بــود. چــاپ 
ــا گیــاه کینــوا یکــی از آن فعالیــت هاســت. در  نشــریه آموزشــی فنــی آشــنایی ب
سیســتان و بلوچســتان روش ترویجــی روز مزرعــه کینــوا در ســال 1394 برگزار شــد. 
ــه در  ــا ســطح زیــر کشــت وســیع )ن ــار در کشــور ایــران، کینــوا ب ــرای اولیــن ب ب
ــه از  ســطح آزمایشــی( در قالــب طــرح تحقیقی-ترویجــی در ســه مزرعــه جداگان
ــاره  خوزســتان در ســال زراعــی 1395-1394 کشــت شــد و مســائل مختلــف درب
کاشــت، داشــت و برداشــت ایــن محصــول جدیــد بررســی شــد. نتایــج بــه دســت آمــده 

در دســتورالعمل ذکــر شــده اســت.

 انتخاب زمین 
ــرای  ــد ب ــزاری قدرتمن ــراپ1 اب ــرد آکواک ــازی پتانســیل عملک ــبیه س ــدل ش م
ــوا در مناطــق  ــن مــدل نشــان داد کین ــت آب در مزرعــه اســت. ای ــود مدیری بهب
ــل  ــت عوام ــی دارد و مطلوبی ــرد خوب ــیل عملک ــتان پتانس ــتان خوزس ــم اس دی
ــرقی  ــمال ش ــا( در ش ــوی و دم ــزوالت ج ــع ن ــی، توزی ــدار بارندگ ــی )مق محیط

ــر اســت. اســتان بیــش ت
کینــوا را در انــواع مختلــف خــاك حتــی بــا طیــف وســیعی از pH بیــن 6 تــا 
ــا لومــی- 8/5 مــی تــوان کشــت کــرد. خــاك مطلــوب ایــن گیــاه شــنی-لومی ت

شــنی است.

1- AquaCrop
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ــمت در  ــا P P M 2169 )قس ــطوح 114 ت ــده س ــام ش ــای انج ــی ه در بررس
ــری نداشــت و در  ــوا تأثی ــم کین ــج رق ــی پن ــه زن ــام در جوان ــون( نمــک طع میلی
ــد  ــاه 40 درص ــاع گی ــون( ارتف ــمت در میلی ــت P P M 2169 )قس ــطح غلظ س
کاهــش پیــدا کــرد. برخــی منابــع، کشــت ایــن گیــاه را در خــاك هــای لــب شــور 

ــر دانســتند. ــکان پذی ام

 تهیه زمین
تهیــه بســتر کاشــت هماننــد ســایر بــذور ریــز مثــل شــبدر، کلــزا و محصــوالت 

دانــه ریــز شــامل ماخــار، شــخم، دیســک، مالــه و کودپاشــی انجــام مــی شــود.

کود شیمیایی پایه
در هنــگام تهیــه زمیــن در خوزســتان 155 تــا 170 کیلوگــرم اوره در هکتــار به عنوان 
ــا 120 کیلوگــرم در هکتــار کــود  ــه میــزان 100 ت کــود پایــه، و در صــورت نیــاز، ب
ــیم  ــود پتاس ــه ک ــون خــاك، توصی ــر اســاس آزم ــود. ب ــی ش ــتفاده م فســفاته اس
ــام  ــان داد ارق ــات نش ــت. تحقیق ــی( الزم اس ــری از ورس )خوابیدگ ــرای جلوگی ب
مختلــف بــه ســطوح نیتــروژن واکنــش هــای متفاوتــی داشــتند؛ بــه طــوری کــه در 
خوزســتان رقــم ســاجما بــه کــود پایــه 150 و رقــم تــی تــی کاکا بــا 200 کیلوگــرم 

در هکتــار اوره بهتریــن عکــس العمــل را نشــان دادنــد.
در حـال حاضـر توصیـه بـرای نیتـروژن در آمریـکای جنوبـی 120 کیلوگـرم بـر 
هکتـار اسـت. توصیه یکسـانی بـرای مـزارع آزمایشـی در کلـرادو انجام شـد. زمانی 
کـه سـطوح باالتـری از نیتروژن در دسـترس باشـد، به دلیـل تأخیر در رسـیدگی و 
آبدارشـدن سـاقه هـا، خوابیدگـی بوته هـا اتفاق می افتـد و عملکرد کاهـش می یابد. 
در زیـر تصاویـر مربـوط بـه زمان مناسـب بـرای دادن اولین کود سـرك و همچنین 

مزرعـه پـس از تنـک کـردن و کوددهی آمده اسـت )شـکل 10(.
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شکل 10. زمان مناسب برای دادن اولین کود سرك )راست(،
 مزرعه پس از تنک کردن و کوددهی )چپ(

تراکم بذر و ضدعفونی
در مناطــق مختلــف توصیــه بــرای میــزان بــذر متفــاوت اســت. توصیــه فعلــی در 
ایــاالت متحــده 1 تــا 1/5 میلیــون بوتــه در هکتــار اســت. در آمریــکای جنوبــی 8 
میلیــون بــرای کشــت ردیفــی و 20 میلیــون در هکتــار بــرای بذرپاشــی بــه شــکل 
ســنتی اســت. در بولیــوی 0/4 تــا 0/6 گــرم در مترمربــع، در پــرو 0/5 تــا 2/3 گــرم 
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در مترمربــع و در اکــوادور 0/1 تــا 8/4 گــرم در مترمربــع بــذر توصیــه شــد. شــیوه 
ــذر  ــرو میــزان ب ــه طــوری کــه در پ ــذر دارد؛ ب کشــت تأثیــر بســزایی در تراکــم ب

موردنیــاز در یــک مترمربــع کشــت مکانیــزه را 1/2 گــرم تعییــن کردنــد.
ــار،  ــک هکت ــتی ی ــت دس ــرای کش ــان داد ب ــتان نش ــت در خوزس ــه کش تجرب
ــوع ماشــین کاشــت 1  ــه ن ــزه بســته ب ــذر و در کشــت مکانی ــرم ب ــا 5 کیلوگ 4 ت
ــازول یــا  ــا اســتفاده از ســموم ماننــد دیفنوکون تــا 2 کیلوگــرم بــذر نیــاز اســت. ب
ــرد. ــی ک ــذر را ضدعفون ــوان ب ــی ت ــزان 2 در 1000 م ــه می ــرام ب کاربوکســین تی

 
 روش کاشت بذر

ــا اینکــه کینــوا را مــی تــوان بــه روش هــای ردیفــی، مخلــوط، دســت پــاش،  ب
کپــه ای و حتــی نشــاکاری کشــت کــرد، کشــت آن در ردیــف هایــی بــا فاصلــه 25 
تــا 50 ســانتی متــر توصیــه شــده اســت. بــرای فاصلــه ردیــف هــای کشــت شــیوه 

کشــاورزی مکانیکــی تعییــن کننــده اســت.
بـذر بـرای جوانـه زدن بـه آب و هـوای خنـک )7 تـا 10 درجه سـانتی گـراد( نیاز 
دارد و در شـرایط مناسـب و بـا تأمیـن رطوبـت طـی 24 سـاعت جوانـه مـی زنـد. 
جوانـه هـا طـی 3 تـا 5 روز بعـد ظاهر می شـوند. ممکن اسـت بـذر کینـوا، مثل بذر 
اسـفناج، در شـرایط خشـک جوانـه نزنـد. بنابراین بـرای حصول جوانه زنـی کافی به 

سـرما دادن بـه مدت یـک هفته نیـاز دارد.
در خوزســتان، کشــت بدیــن صــورت انجــام شــد: روش جــوی و پشــته، فاصلــه 
خطــوط کاشــت 50 ســانتی متــر، فاصلــه بوتــه هــا در ردیــف 7 تــا 10 ســانتی متری 
و کاشــت مکانیــزه بــا اســتفاده از خطــی کار گنــدم و پنوماتیــک بــذر ریــزکار. عمــق 

کاشــت بســته بــه نــوع خــاك 1 تــا 2 ســانتی متــر اســت.
همچنیـن بـذور در خوزسـتان 4 تا 8 روز پس از کاشـت و آبیـاری جوانه می زنند 

و بیـن 13 تـا 19 روز پس از کاشـت به مرحله سـه برگی خواهند رسـید.
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 تاریخ کاشت و رقم مناسب 
رقــم توصیــه شــده کینــوا بــرای کشــت در خوزســتان رقــم ســانتاماریا2 و تاریــخ 
کاشــت توصیــه شــده دهــه دوم مهــر اســت کــه بــه طــور متوســط عملکــرد 2/4 
تــن در هکتــار را تولیــد مــی کنــد. تأخیــر در تاریــخ کاشــت موجــب مــی شــود 
ــد و در نهایــت باعــث کاهــش  ــه وجــود آی ــروز مراحــل فنولوژیکــی تأخیــر ب در ب
ــیاری از  ــف در بس ــای مختل ــپ ه ــر ژنوتی ــال حاض ــود. در ح ــی ش ــرد م عملک
اســتان هــا و نیــز خوزســتان در دســت بررســی هســتند کــه نتایــج آنهــا بعدتــر 

اعــالم خواهــد شــد.

قطعه بندی زمین
ــا 3  ــه صــورت کرتــی انجــام شــود، عــرض کــرت 2 ت درصورتــی کــه کشــت ب
برابــر عــرض کمبایــن و طــول کــرت بیــن 150 تــا 200 متــر قطعــه بنــدی شــود. 
در کشــت جــوی و پشــته، بــرای تنظیــم آب و بــر اســاس شــیب زمیــن و اصــالح 

بــرای تســطیح آن، بایــد مرزبنــدی انجــام شــود.

 آبیاری
ــاه  ــاِز گی ــاری بیــش از نی ــاوم اســت. آبی ــی مق ــه کــم آب ــوا ب ــی کین ــه طورکل ب
موجــب نازکــی و طویــل شــدن ســاقه و در نهایــت ورس خواهــد شــد. آبیــاری هــای 
اولیــه، جوانــه زنــی بــذور را آســان تــر مــی کنــد. در کشــت کینــوا امــکان اســتفاده 
از آبیــاری تحــت فشــار و اســتفاده از نوارهــای تیــپ آبیــاری وجــود دارد. آبیــاری 
باتوجــه بــه شــرایط مناطــق متفــاوت اســت. بــرای مثــال کینــوا در خوزســتان در 
طــول دوره رشــد بســته بــه وضعیــت بارندگــی و نــوع بافــت بــه 5 نوبــت آبیــاری 

نیــاز دارد.

2- Santamaria
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آبیــاری اثــر معنــی داری در عملکــرد دارد. میانگیــن 550 میلــی متــر رطوبــت 
در دســترس توصیــه شــده اســت؛ امــا در بعضــی از تحقیقــات انجــام شــده نیــاز 
آبــی ســاالنه کینــوا را 250 یــا 208 میلــی متــر تعییــن کــرده انــد. کشــت کینــوا 
در مناطقــی کــه بارندگــی ســاالنه 200 تــا 400 میلــی متــر دارنــد، امــکان پذیــر 
اســت. تمامــی ایــن نتایــج متأثــر از شــرایط رشــد و نــوع خــاك اســت و نمــی تــوان 

آن را بــرای همــه مناطــق کشــت اســتفاده کــرد.

  مصرف کود سرک 
کینــوا بــه کــود نیتروژنــه عکــس العمل خوبی نشــان مــی دهــد؛ اما کاهــش عملکرد 
بــا میــزان زیــاد نیتــروژن بــه علــت کاهــش ســرعت رســیدگی فیزیولوژیکــی و افزایــش 
ورس گــزارش شــده اســت. طبــق آخریــن تحقیقــات فقــط نیتــروژن اثــر مثبت داشــته 
اســت. طبــق تحقیقــات کاربــرد نیتــروژن باعــث می شــود عملکــرد و نیز پروتئیــن دانه 

ــش یابد. افزای
کاربــرد فســفر و پتــاس در برخــی تحقیقــات موجــب رشــد رویشــی بیــش تــر 
کینــوا، بــدون افزایــش عملکــرد شــد کــه بــه علــت وجود پتاســیم کافــی در خــاك های 
ــه  ــام ســاجما و تــی تــی کاکا ب ــرای ارق محــل تحقیــق اســت. امــا در خوزســتان ب
ترتیــب 150 و 200 کیلوگــرم در هکتــار اوره در دو نوبــت مرحلــه 4 تــا 6 برگــی و 
شــروع گل دهــی توصیــه شــده اســت. ارقــام مختلــف کینــوا بــه کمبــود ریزمغــذی ها، 

عکــس العمــل متفــاوت دارنــد.

  روش های کنترل علف های هرز 
بــه طورکلــی کینــوا بــرای اســتقرار در ابتــدای رشــد بــه مراقبــت، بویــژه مبــارزه 
بــا علــف هــرز، نیــاز دارد؛ زیــرا در 2 هفتــه اول پــس از سبزشــدن، کینــوا ســرعت 
ــدارد. تاکنــون هیــچ  ــا علــف هــای هــرز را ن ــت ب ــدرت رقاب رشــد کمــی دارد و ق
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علــف کــش اختصاصــی بــرای مبــارزه بــا علــف هــای هــرز مزرعــه کینــوا توصیــه 
نشــده اســت.

مبــارزه بــا علــف هــای هــرز بــه روش هــای دســتی یــا اســتفاده از کولتیواتورهای 
ردیفــی یــا دوار، بخصــوص زمانــی کــه گیــاه کوچــک و در حــال اســتقرار اســت، 
اهمیــت دارد. اســتفاده از علــف کــش ترفــالن قبــل از کاشــت )2/5 لیتــر در هکتار(، 
یکــی از راهکارهــای مبــارزه بــا علــف هــرز اســت. بــرای مبــارزه بــا علــف هــای هــرز 
باریــک بــرگ مــی تــوان از علــف کــش فوزیــالت )3 لیتــر در هکتــار(، گاالن ســوپر 
)1 لیتــر در هکتــار(، نابــواس )1 لیتــر در هکتــار(، و فوکــوس )1/5 لیتــر در هکتــار( 
ــه ای از  ــا 5 برگــی علــف هــای هــرز اســتفاده کــرد. در هــر مرحل ــه 4 ت در مرحل

رشــد کینــوا مــی تــوان بــا باریــک بــرگ هــا مبــارزه کــرد.
در خوزســتان علــف هــای هــرز خرفــه، کنجــد وحشــی، ســوروف، آویــار ســالم، 
ســلمه و پنیــرك در کشــت هــای مــزارع کینــوا مشــاهده شــد. زمانــی کــه کینــوا 
حــدود 30 ســانتی متــر ارتفــاع داشــت، از علــف کــش پاراکــوات )3 لیتــر در هکتار( 
بــرای کــف جــوی ها اســتفاده شــد کــه نتیجه خوبــی داشــت. اســتفاده از گاالن ســوپر 
)هالوکســی فــوپ آرمتیــل فــاراد( بــرای مبــارزه بــا علــف هــای هــرز باریــک بــرگ 
مــی توانســت نتیجــه خوبــی داشــته باشــد. البتــه بــه شــرطی کــه علــف هــای هــرز 
ــب علــف هــای  ــرگ باشــند. از آنجایــی کــه جمعیــت غال ــب مزرعــه باریــک ب غال
ــاه  ــا روی گی ــت؛ ام ــی نداش ــه مطلوب ــد، نتیج ــرگ بودن ــن ب ــا په ــه م ــرز مزرع ه
کینــوا اثــر منفــی نگذاشــت. مشــکل اصلــی زمانــی ایجــاد مــی شــود کــه بــه علــت 
ــرز  ــف ه ــا عل ــارزه ب ــکان مب ــه ام ــردد در مزرع ــودن ت ــز ممکــن نب ــی و نی بارندگ

وجــود نــدارد.
کنتــرل علــف هــرز تأثیــر بســیاری بــر عملکــرد کینــوا دارد. در کلــرادو، صرفــاً 
کنتــرل علــف هــای هــرز باریــک بــرگ عملکــرد را از 640 بــه 1990 کیلوگــرم بــر 

هکتــار افزایــش داد.
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 آفات مهم، عالئم و کنترل آنها
آفــات زیــادی همچــون کــرم بــرگ خــوار، کناکنــا، لوپــر، کــرم طوقــدار و... بــه 
کینــوا حملــه مــی کننــد و موجــب 40 درصــد خســارت مــی شــوند. در آمریــکای 
جنوبــی دو آفــت مهــم جلــب توجــه مــی کنــد: )1( کناکنــا کــه غنچــه هــا، گلچــه هــا، 
دانــه هــای نارســیده و رســیده را خــراب مــی کنــد و )2( عوامــل تخریــب بــرگ کــه 
باعــث خرابــی بــرگ و بنــدرت ســاقه هــای کینــوا مــی شــود. در کلــرادو حشــرات 
کینــوا بــا چغنــدر قنــد و ســلمه تــره مشــترك بودنــد. در کشــورهای دیگــر آفــات 
بــرگ شــامل مینــوز و حشــره بذرخــوار، خســارت پروانــه هــا و نوعــی شــته نیــز 

گــزارش شــده اســت.
در خوزسـتان احتمـال ظهـور آفات شـب پره کلـم، کرم برگ خـوار و کرم طوقه بر 
بایـد پیـش بینی شـود. تجربه کشـت در خوزسـتان نشـان داد که برای سمپاشـی با 
آفـت کـش هایی مثـل پروتئوس یا دیازینـون، در دو نوبـت 8 و 15 روز پس از جوانه 
زنـی بایـد آمادگـی وجـود داشـته باشـد و بـا مشـاهده اولیـن عالئـم، به سمپاشـی 
مبـادرت کـرد. گنجشـک نیـز در مرحلـه رسـیدن سـنبله ها خسـارت زاسـت. البته 

وجـود سـاپونین در بـذر خسـارت را کاهـش می دهد.

 بیماری های مهم و کنترل آنها
از جملــه بیمــاری هــای مختلــف کینــوا مــی تــوان ســفیدك، مــرگ گیاهچــه، 
بالیــت، موزاییــک و... را نــام بــرد. محققــان در پــرو بهتریــن، ارزان تریــن و ســاده تریــن 
روش بــرای ارزیابــی ســفیدك3 در کینــوا را روش ســه برگــی4 معرفــی کردنــد. آنان 
کاهــش عملکــرد را زمانــی کــه خســارت بیــن 33 تــا 99 درصــد باشــد، گــزارش 
کردنــد. امــا در برخی مناطق مانند شــمال هندوســتان، کینــوا کامالً به ســفیدك مقاومت 
نشــان داد. رنــگ ســنبله هــا در زمــان رســیدگی کامــل زرد مــی شــود. خشــک شــدن 
3- downy mildew
4 - three-leaf method
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گیــاه و ریختــن بــرگ هــا بــر رســیدگی فیزیولوژیکــی کینــوا داللــت دارد. خطــر 
گنجشــک خوردگــی در زمــان رســیدن دانــه هــا جــدی اســت. بــا مشــاهده اولیــن 
ــم رســیدگی )50 درصــد ســنبله هــا زرد شــده باشــند( و گنجشــک خوردگــی  عالئ
بایــد برداشــت صــورت گیــرد. در خوزســتان احتمــال ظهــور بیمــاری هایــی مثــل بوته 
میــری، ســفیدك، لکــه برگــی بخصــوص در ســال هــای پربــاران پیــش بینی می شــود. 
ــاد نبــود، هیــچ کــدام از بیمــاری هــای پیــش  در برخــی ســال هــا کــه بارندگــی زی
گفتــه مشــاهده نشــد. در ســال زراعــی 1395-1394 کــه زمســتان پربــاران بــود، 
ســفیدك و بوتــه میــری مشــاهده شــد. در ایــن ســال از ســموم ریدومیــل-ام-زد 
)متاالکســیل( اســتفاده شــد. بــر اســاس تشــخیص کارشناســان گیاه پزشــکی مرکز 
ــوان از ســموم  ــع طبیعــی خوزســتان مــی ت تحقیقــات آمــوزش کشــاورزی و مناب

مانکــوزب، زینــب، مانــب و اینفینیــت نیــز اســتفاده کــرد.

 نحوه برداشت
کینـوا بـه صورت دسـتی یا مکانیزه با اسـتفاده از کمباین غالت بـا تنظیم هدهای 
برداشـت و کوبنـده قابل برداشـت اسـت. در برداشـت سـنتی، سـاقه هـای گل دار در 
محل سـایه آفتاب پهن و خشـک می شـوند و پس از چند روز کوبیده و جداسـازی 
بـذر انجـام می شـود. جداکـردن بذر از سـنبله به روش های سـنتی یا با اسـتفاده از 

خرمن کـوب انجام می شـود.
در خوزســتان بذرگیــری بــه وســیله کوبیــدن و خردکــردن ســنبله انجــام شــد. 
ســپس بــه منظــور افزایــش خلــوص بــذر و جداکــردن گلچــه هــا بــا الــک شــماره 14 

بوجــاری مــی شــوند.
عملکــرد دانــه بشــدت تحــت تأثیــر واریتــه )رقــم( و شــرایط رشــد اســت و از 45 
تــا 500 گــرم در مترمربــع گــزارش شــده اســت. در خوزســتان پتانســیل عملکــرد 
تولیــد بــذر کینــوا بــا ارقــام موجــود 2/4 تــن در هکتــار اســت. در شــکل 1 نشــان 
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داده شــد کــه عملکــرد دانــه در کشــورهای پــرو و بولیــوی بــه ترتیــب 0/6 و 1/6 
تــن در هکتــار اســت.
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 منابع 
* ســپهوند، نیازعلــی. 1392. بررســی ســازگاری، ویژگــی هــای زراعــی، 
ــی،  ــزارش نهای ــران. گ ــوا در ای ــاه کین ــول گی ــی محص ــی و ارزش کیف فنولوژیک
مؤسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر، مرکــز اطالعــات و مــدارك علمــی 

ــت 44026. ــماره ثب ــاورزی، ش ــی کش و تحقیقات
* ســپهوند، نیازعلــی و گــودرز نجفیــان. 1394. آشــنایی بــا گیــاه کینــوا. پــروژه 
 .TCP/RAB/3403 کمــک فنــی جهــت پذیــرش، نهادینــه ســازی و تولیــد کینــوا

مؤسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر.
کینــوا  ارقــام  عملکــرد  واکنــش   .1394 رضــوان.  منصــوری،  شــاه   *
).Chenopodium quinoa Willd( بــه ســطوح نیتــروژن. پایــان نامــه کارشناســی 

ارشــد. دانشــگاه کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان، دانشــکده 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی.

* شــیرالی، مهــوش. 1393. پهنــه بنــدی اگرواکولوژیکــی مناطــق دیــم 
خوزســتان بــرای زراعــت کینــوا ).Chenopodium quinoa Willd(  بــا اســتفاده از 
رهیافــت مــدل ســازی و .GIS پایــان نامــه کارشناســی ارشــد. دانشــگاه کشــاورزی 

ــع طبیعــی.  ــع طبیعــی رامیــن خوزســتان، دانشــکده کشــاورزی و مناب و مناب
* طاوســی، مهرزاد و نیازعلی ســپهوند. 1391. بررســی ژنوتیپ های مختلف گیاه جدید 
کینوا از نظر عملکرد و سایر ویژگی های فنولوژیکی در خوزستان. دوازدهمین کنگره ژنتیک 
 ایران، اردیبهشــت ماه، 1391، دانشــگاه شــهید بهشــتی، تهران، ایران، انجمن ژنتیک ایران، 

http://www.civilica.com/Paper-CIGS12-CIGS12_0134.html

* طاوسـی، مهـرزاد و نیازعلـی سـپهوند. 1393. اثـر تاریخ کاشـت بـر عملکرد و 

ویژگـی هـای فنولوژیکـی و مرفولوژیکـی ژنوتیـپ هـای مختلـف گیاه جدیـد کینوا 
در خوزسـتان. اولیـن کنگـره بیـن المللـی و سـیزدهمین کنگـره ژنتیـک ایـران، 
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اردیبهشـت مـاه، 1393، دانشـگاه شـهید بهشـتی، تهـران، ایـران، انجمـن ژنتیـک 
http://www.civilica.com/Paper-CIGS13-CIGS13_0344.html ایـران، 
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