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      مقدمه

در دهه هــای اخیــر و در بعد جهانــی تغییــرات محیطــی 
ــت و  ــیده اس ــی رس ــطح بحران ــه س ــق ب ــی مناط در برخ
تهدیــدی جــدی بــرای عملکــرد کمــی و کیفــی محصــوالت 
کشــاورزی محســوب می شــود. از طرفــی افزایــش جمعیــت 
ــط  ــر محی ــی ب ــار مضاعف ــر فش ــذای بیش ت ــه غ ــاز ب و نی
زیســت خصوصــاً منابــع آب و اکوسیســتم های زراعــی 
موجــب  گلخانــه ای  گازهــای  افزایــش  می کنــد.  وارد 
افزایــش گرمایــش جهانــی شــده اســت. دانشــمندان اعتقــاد 
ــی،  ــن تحــوالت موجــب تغییــرات آب و هوای ــد کــه ای دارن
ــد  ــارش می شــود و تولی ــوی ب طــول فصــول، شــدت و الگ
ــد.   ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــتراتژیک را تح ــوالت اس محص
ــدم و  ــج، گن ــه  برن ــوان ب ــوالت می ت ــن محص ــن ای در بی
ــر  ــذای بش ــد از غ ــه 50 درص ــاره کرد ک ــیب زمینی اش س
ــن  ــه ای ــود ک ــی می ش ــش بین ــد و پی ــن می کنن را تامی
ــری  ــرد پایین ت ــد عملک ــی جدی ــرایط اقلیم ــان در ش گیاه
ــد داشــت. همیــن عامــل موجــب شــده اســت کــه  خواهن
بــه گیاهانــی کــه در عرض هــای جغرافیایــی و در ارتفاعــات 
متفــاوت رشــد می کننــد، توجــه بیش تــری شــود. بدیهــی 
ــه نوعــی نهاده هــای  اســت تغییــرات اقلیمــی و محیطــی ب
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــع آب ــژه مناب ــاورزی و به وی کش
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می دهــد. در بعــد ملــی کمبــود منابــع آب مهم تریــن 
تهدیــد در راه توســعه پایــدار کشــاورزی اســت. بــا در نظــر 
گرفتــن نیــاز فزاینــده ســایر بخش هــا )شــرب، بهداشــت و 
ــر  ــع آب بیش ت ــه تنهــا تخصیــص مناب ــه آب،  ن صنعــت( ب
بــه بخــش کشــاورزی در آینــده دور از انتظــار اســت بلکــه 
ــع آب  ــر در اســتفاده از مناب اعمــال محدودیت هــای بیش ت
ــیار  ــاورزی بس ــوالت کش ــد محص ــرای تولی ــر ب تجدید پذی
ــرو هســتیم  ــا آن روب ــود. آنچــه امــروز ب محتمــل خواهــد ب
ــع آب،  ــی مناب ــش کّم ــا کاه ــان ب ــه همزم ــت ک ــن اس ای
ــال  ــوان مث ــه عن ــه اســت. ب ــش یافت ــز کاه ــت آن نی کیفی
تغییــرات شــوری در آب هــای زیرزمینــی در طــی دوره 
ــزد-اردکان نشــان  ــا 1379 در دشــت ی ســال های 1369 ت
داد کــه شــوری آب زیرزمینــی در برخــی مناطــق دو برابــر 
شــده اســت. از آنجایــی کــه بازگشــت بــه وضعیــت قبلــی و 
جبــران خســارات وارد شــده بــه منابــع آب کشــور غیرممکــن 
ــود از  ــرایط موج ــا ش ــازگاری ب ــکار س ــن راه ــت بهتری اس
ــش  ــه تن ــاوم ب ــواه، مق ــان کم آبخ ــی گیاه ــق  معرف طری
شــوری و ســازگاری بــه تغییــرات اقلیمــی جدیــد اســت. در 
ــه  ــاه کینــوا ب ــن نوشــتار ســعی شــده ضمــن معرفــی گی ای
عنــوان گیاهــی امیــد بخــش و مقــاوم بــه شــوری بــه اهمیت 

و مدیریــت مناســب آن در ایــن شــرایط پرداختــه شــود. 
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اهمیت و ضرورت کشت کینوا

کینــوا یــک شــبه غلــه بومــی منطقــه آنــد در آمریــکای 
ــش در  ــال پی ــا 7000 س ــه از 5000 ت ــت ک ــی اس جنوب
ــطح  ــوا از س ــت. کین ــده اس ــت می ش ــه کش ــن منطق ای
ــوی و  ــری در بولی ــا ارتفاعــات 4000 مت ــا در شــیلی ت دری
ــا 40 درجــه  از عرض هــای 2 درجــه شــمالی در کلمبیــا ت
جنوبــی در شــیلی کشــت می شــود. بــا توجــه به ســازگاری 
بــاالی کینــوا، ایــن گیــاه در عرض هــای جغرافیایــی باالتــر 
ــه عنــوان گیــاه  ــا( ب ــادا، آمریــکای شــمالی و اروپ نیــز )کان

جدیــد کشــت شــده اســت )شــکل 1(. 

ــه  ــت دامن ــادر اس ــوا ق ــاه کین ــپ، گی ــه ژنوتی ــته ب بس
ــد.  ــل کن ــانتی گراد را تحم ــه س ــا 38 درج ــی 8- ت دمای
تعــداد نمونه هــای کینــوا و خویشــاوندان وحشــی آن 
ــک ژن  ــوده گــزارش شــده اســت کــه در 59 بان 16422 ت
در 30 کشــور نگهــداری می شــود. بــا توجــه بــه ســازگاری 
وســیع بــه عوامــل مختلــف اقلیمــی، ایــن گیــاه بــه عنــوان 
یــک گیــاه مناســب تغییــر اقلیــم و متحمــل بــه تنش هــای 

محیطــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
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ت کینوا در خارج از مبدا اولیه
ش

شکل  1- توسعه ک
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ــادل  ــت و تع ــا کیفی ــد ب ــوا 22-8 درص ــن کین پروتئی
مناســب از اســیدهای آمینــه ضــروری اســت. میــزان 
ــت.  ــج اس ــر برن ــط دو براب ــور متوس ــه ط ــن آن ب پروتئی
میــزان اســیدهای آمینــه لیزیــن، میتونیــن و تیرئونین درآن 
ــان و  ــواده گندمی ــالت خان ــه در غ ــت در صورتی ک باالس
لگوم هــا میــزان آن پاییــن اســت. مقــدار اســیدهای آمینــه 
ضــروری کینــوا باالتــر از میــزان مــورد نیــاز روزانــه اســت 
ــار جهانــی و ســازمان ســالمت  کــه توســط ســازمان خوارب
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرد در نظ ــر ف ــرای ه ــی ب جهان
ــف  ــرغ و نص ــم م ــدازه تخ ــه ان ــوا ب ــن کین ــزان پروتئی می
ــدرات  ــن کربوهی ــن گوشــت اســت. مهم تری ــدار پروتئی مق
موجــود در دانــه کینــوا نشاســته اســت و قندهــای محلــول 
آن شــامل ســاکاروز، گلوکــز و میــزان کمــی فروکتــوز 
اســت. در مقایســه بــا ســایر غــالت، کینــوا میــزان باالیــی 
ــن  ــن، تیامی ــن E(، ریبوفالوی ــا )ویتامی ــا توکوفرول ه آلف
ــر  ــک آن 10 براب ــید فولی ــزان اس ــن C دارد و می و ویتامی
ــی از  ــزان باالی ــوا دارای می ــذور کین ــالت اســت. ب ســایر غ
کلســیم، روی، آهــن، مــس و منیزیــم اســت. عــالوه برایــن 
ــراد دارای  ــرای اف ــت و ب ــن اس ــاری از گلوت ــوا ع ــه کین دان
بیمــاری ســیلیاك غــذای مناســبی اســت. میــزان لپیدهــای 
ــالت  ــر از غ ــرار دارد بیش ت ــه ق ــه در جنین دان ــوا ک کین
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ــده  ــزارش ش ــوا 6/9 درصــد گ ــن کین ــول اســت. روغ معم
ــه 87 درصــد آن  ــن ذرت( ک ــزان روغ ــا می ــر ب اســت )براب
ــک،  ــامل اولئی ــاً ش ــباع و عمدت ــر اش اســیدهای چــرب غی
لینولئیــک و لینولنیــک اســت. پوســته خارجــی بــذر دارای 
ــه ای  ــه عنــوان یــک مــاده ضدتغذی ســاپونین اســت کــه ب
اســت و بایــد در پروســه فــرآوری حــذف شــود. بــذور ایــن 
گیــاه غــذای مناســبی بــرای تأمیــن نیــاز غذایــی اطفــال، 
افــراد ســیلیاکی، دیابتــی و افــراد بــا فشــار خــون باالســت. 
عــالوه بــر ایــن دانــه، کاه و کلــش و همچنیــن علوفــه ســبز 
آن نیــز بــرای دام و طیــور قابــل اســتفاده اســت. درجدول1 
ــایر  ــا س ــه ب ــوا در مقایس ــه کین ــات دان ــی خصوصی برخ

ــت.  ــده اس ــا آورده ش دانه ه

بــا توجــه بــه نقــش بالقــوه ایــن گیــاه در بهبــود امنیــت 
ــه تنش هــای شــوری و  ــاال ب ــی در آینــده و تحمــل ب غذای
ــام  ــال 2013 را به ن ــی س ــار جهان ــازمان خوارب خشــکی س
ــای  ــر تقاض ــال حاض ــرد. در ح ــذاری ک ــاه نامگ ــن گی ای
ــد  ــزان تولی ــش و می ــال افزای ــوا در ح ــرای کین ــی ب جهان

ــت.  ــازار اس ــاز ب ــر از نی ــی آن کم ت جهان
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سیم کینوا با سایر بذور

سه میزان پروتئین، ویتامین B1، آهن و کل
جدول 1- مقای

نوع دانه
پروتئین

گرم در 100 گرم
 B

1 ویتامین 
میلی گرم در 100 گرم

آهن 
ppm

سیم 
کل

ppm

برنج سفید
6/7

0/08
4/6

40
آفتابگردان

22/8
1/9

6/3
38

ذرت
9/4

0/3
25

100
ارزن

11/0
0/3

30
201

سویا
36/5

0/9
157

2770
سورگوم

11/3
0/34

45
260

گندم
12/6

0/3
40

360
کینوا

9-16
0/39

133
1200
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آشنایی با کینوا و مراحل فنولوژیک آن

گیاه شناسی 

کینــوا با نــام علمــی )Chenopodium quinoa( گیاهی 
دو لپــه ای، یک ســاله، آلوتتراپلوئیــد )2n=4X=36(، از خانواده 
شورزیســت اختیاری1  و  ســه کربنه   ،Amaranthaceae
اســت کــه در گــروه شــبه غالت هــا دســته بندی می شــود. 
خانــواده کنوپودیاســه 250 گونــه دارد. در ایــران 44 درصــد 
ــد. در  ــرار دارن ــواده ق ــن خان ــت در ای ــان شورزیس از گیاه
ــل  ــه دلی ــواده ب ــن خان ــی از ای ــای مختلف ــته گونه ه گذش
ــبزیجات  ــوان س ــه عن ــن ب ــن و متیونی ــاالی لیزی ــزان ب می
ــدند.  ــتفاده می ش ــان و دام اس ــرف انس ــرای مص ــی ب برگ
ارتفــاع گیــاه از 0/5 تــا 3 متر )بســته بــه ژنوتیــپ و محیط( 
متغیــر  و متوســط انــدازه دانــه دو میلــی متــر اســت. بــذور 
آن میــوه و دارای ژنوتیپ هــای حســاس بــه طــول روز و روز 
خنثــی اســت. طــول دوره زندگــی بســته بــه رقــم و اقلیــم 
ــاً  ــاه اساس ــک گی ــوا ی ــت. کین ــا 240 روز اس ــن 100 ت بی
ــانی در آن  ــرده افش ــر گ ــزان دگ ــان و می ــود گرده افش خ

بیــن 10 تــا 17 درصــد اســت. 

دانــه کینــوا دارای ســه بخــش پوســته بیرونــی، درونی و 

1. Facultative Halophyte 
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جنیــن اســت. جنیــن حــدود 30 درصــد از بــذر را تشــکیل 
می دهــد و در اطــراف بــذر، بصــورت حلقــه ای قــرار گرفتــه 
ــی و ریشــه چه اســت. قســمت  ــرگ کوتیلدون و دارای دو ب
درونــی کــه محــل ذخیــره نشاســته اســت 60 درصــد بــذر 
را تشــکیل می دهــد. رنــگ بــذر ســفید، زرد، قرمــز، ســیاه، 
قهــوه ای و بنفــش اســت. بــذور دارای یــک الیــه ســاپونین 
ــوند. در  ــذف ش ــد ح ــرآوری بای ــن ف ــه در حی ــتند ک هس
ــگ  ــا رن ــذر ب ــی ب ــته بیرون ــگ پوس ــا رن ــی ژنوتیپ ه برخ

پوســته درونــی متفــاوت اســت )شــکل 2(. 

شکل  2- تنوع رنگ در بذور کینوا
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ریشـه اصلی گیاه دارای ریشـه های فرعی فراوانی اسـت 
کـه بـه انـدازه ارتفـاع گیـاه در خـاك نفـوذ می کند. سـاقه 
کینـوا در ابتـدا تـو پر اسـت ولـی در موقع رسـیدگی سـاقه 
اسـفنجی و تـو خالـی می شـود. رنـگ سـاقه سـبز، قرمـز، 
بنفـش و زرد و یـا بـه رنگ هـای سـبز، زرد و یـا قرمـز راه 
راه اسـت و بعـد از رسـیدگی نیـز رنـگ سـاقه صورتـی و یـا 
زرد می شـود و همچنیـن در برخـی ژنوتیپ هـا محل اتصال 
شـاخه های فرعـی بـه سـاقه اصلـی بـه رنگ هـای قرمـز و 
بنفـش بـه شـدت های مختلفـی دیده می شـود )شـکل 3(. 
بسـته به ژنوتیپ، سـاقه اصلـی دارای شـاخه های فرعی و یا 

بدون شـاخه اسـت. 

شکل  3- تنوع رنگ ساقه و محل اتصال ساقه اصلی به شاخه فرعی در کینوا
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ــپ مناســب  ــاب تی ــاخه دهی در انتخ ــرم ش ــکل و ف ش
کینــوا بــرای برداشــت مکانیــزه بســیار مهــم اســت. فــرم 1 
و 2 بــرای برداشــت مکانیــزه و فــرم 3 و 4 بــا هــدف تولیــد 

علوفــه مناســب اســت )شــکل 4(.

شکل  4- فرم شاخه دهی کینوا:  1- ساده 2- شاخه دهی یک سوم پایین، 
3- شاخه دهی در یک سوم باال  و 4- عدم تشخیص پانیکول اصلی 

12

34
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برگ هـا دارای سـاقه و دمبـرگ هسـتند. طـول دمبرگ 
دارد.  بسـتگی  کـرده  رشـد  آن  از  بـرگ  کـه  اندامـی  بـه 
کرده انـد  رشـد  اصلـی  سـاقه  از  کـه  برگ هایـی  دمبـرگ 
بلندتـر از برگ هـای فرعـی اسـت. رنـگ دمبـرگ می توانـد 
بنفـش، سـبز و یـا قرمـز باشـد. برگ ها بصـورت لـوزی و یا 
سـرنیزه ای هسـتند و حاشـیه برگ هـا دندانـه دار و یا بدون 
دندانـه اسـت. کینـوا برگ هـای چنـد شـکلی دارد. معمـوالً 
برگ هـای پایینـی لـوزی و برگ هـای پانیکـول سـرنیزه ای 
غده هـای  دارای  غنچـه  همچنیـن  و  برگ هـا  هسـتند. 
اگـزاالت کلسـیم می باشـند کـه در افزایـش تحمـل گیاه به 

تنـش نقـش دارد )شـکل 5(. 

شکل 5- تنوع برگ های کینوا در یک بوته
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ادامه شکل 5- تنوع رنگ برگ 

ادامه شکل 5- غده های اگزاالت کلسیم روی غنچه )باال( و برگ )پایین( 
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ــفید،  ــای س ــه رنگ ه ــت و ب ــی اس ــاه انتهای ــول گی پانیک
بنفــش، قرمــز، ســبز، پرتقالــی و صورتــی اســت )شــکل 6(. گیاه 
کینــوا دارای دو مــدل گل هرمافرودیــت و ماده اســت )شــکل 7(.

 شکل 6- تنوع رنگ پانیکول ارقام مختلف کینوا )مرکز ملی تحقیقات شوری-یزد(

ــه  پرچم هــا دارای رشــته های کوتاهــی هســتند و کالل
دو یــا ســه شــاخه پرماننــد دارد. در کینــوا ســه نــوع مختلف 
ــی،  ــاج خروس ــرم ت ــت )ف ــخیص اس ــل تش ــول قاب پانیک
کلوخــه ای و حد واســط( و همچنیــن تراکــم پانیکــول 
ــوده و از بســیار  ــاوت ب ــف متف ــن ژنوتیپ هــای مختل در بی
ــکل 8(. ــود )ش ــاهده می ش ــاز مش ــول ب ــا پانیک ــرده ت  فش
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شکل 7- گل های هرمافرودیت )باال( و ماده )پایین( کینوا  
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شکل 8- انواع مختلف شکل پانیکول کینوا )از راست: تاج خروسی، 
حد واسط و کلوخه ای(

میزان تحمل به تنش شوری 

در بیــن غــالت، گنــدم و جــو تحمــل باالتــری نســبت 
بــه شــوری دارنــد. پنجــاه درصــد کاهــش عملکــرد گنــدم 
ــب  15 و 20  ــه ترتی ــم مرودشــت ب ــو رق ــر و ج ــم کوی رق
ــی  ــزارش شــده اســت. در حال ــر گ ــر مت دســی زیمنــس ب
کــه در شــوری 25 دســی زیمنــس برمتــر عملکــرد کینــوا 
تنهــا 20 درصــد کاهــش می یابــد اگــر چــه آســتانه 
ــم  ــا ه ــاره ب ــورد اش ــالت م ــوا و غ ــرد کین ــش عملک کاه
ــه ازای  ــرد ب ــش عملک ــی کاه ــدارد ول ــادی ن ــاوت زی تف
ــر از غــالت  ــوا بســیار کم ت ــش شــوری در کین واحــد افزای
دیگــر اســت )شــکل 9( و همیــن عامــل موجــب می شــود 
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کینــوا جــزو گیاهــان شورزیســت اختیــاری دســته بنــدی 
شــود. تحمــل بــه شــوری ایــن گیــاه در بیــن ژنوتیپ هــای 
ــه طــور معنــی داری متفــاوت اســت. کینــوا  مختلــف آن ب
ــش  ــا تن ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــم های مختلف دارای مکانیس
ــود  ــاه، وج ــب گی ــای جال ــی از راهکاره ــوری اســت. یک ش
کیســه های نمکــی در ســطح و زیــر بــرگ و بــرروی 
ــی جــذب  ــع نمــک اضاف ــه موجــب دف ــول اســت ک پانیک

شــده می شــود.

شکل  9- تأثیر شوری عصاره اشباع خاک )دسی زیمنس بر متر( 
بر عملکرد نسبی )درصد( ژنوتیپ های کینوا، گندم رقم کویر و جو رقم 

رودشت- ایستگاه تحقیقات شوری صدوق-یزد 
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استقرار اولیه گیاهچه

ــش بســیار مهمــی در چرخــه  ــه نق ــه بوت ــتقرار اولی اس
ــر  ــوا تحــت تاثی ــه کین ــتقرار اولی ــد. اس ــاه دارن ــی گی زندگ
ــوا،  ــای ه ــاك، دم ــه خ ــوری اولی ــاری، ش ــوری آب آبی ش
ــه  ــرد. در مقایس ــرار می گی ــاك ق ــت خ ــیژن و رطوب اکس
ــان  ــا(، گیاه ــت )گلیکوفیت ه ــر شورزیس ــان غی ــا گیاه ب
ــد، گرچــه  ــه بزنن ــاال جوان ــد در شــوری ب شورزیســت قادرن
ــی و اســتقرار تحمــل  ــه جوانه زن ــا در مرحل برخــی از آن ه
کم تــری بــه شــوری دارنــد. کینــوا نیــز در مرحلــه 
جوانه زنــی تحمــل باالیــی بــه شــوری دارد و قــادر اســت تــا 
شــوری 40 دســی زیمنــس برمتــر جوانــه بزنــد. با ایــن حال 
ــادی  ــه تنــش شــوری بســتگی زی ــا تحمــل ب حساســیت ی
بــه رقــم دارد. ظهــور گیاهچــه کینــوا بــا شــدت بیش تــری 
از جوانه زنــی تحــت تاثیــر شــوری قرار می گیــرد و بــا 
افزایــش شــوری آب درصــد سبز شــدن بــذور کاهــش 
ــال  ــذر در ح ــاال، ب ــوری های ب ــی در ش ــی حت ــد ول می یاب
ــظ می شــود و  ــه آن حف ــوه نامی ــد و ق ــی می مان ــود باق رک
ــه ادامــه رشــد خواهــد  ــادر ب در صــورت کاهــش شــوری ق
ــر  ــس برمت ــی زیمن ــار دس ــر از چه ــوری باالت ــود. در ش ب
ــه  ــر ب ــود و دیرت ــاز می ش ــر آغ ــا تاخی ــه ب ــور گیاهچ ظه
ــه نشــان داده شــد کــه  ــک مطالع ــر می رســد. در ی حداکث
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حداکثــر ســبز شــدن در آب غیــر شــور در روز پنجــم و در 
ــود. در شــوری شــش دســی  شــرایط شــور در روز هفتــم ب
زیمنــس برمتــر عصــاره اشــباع خــاك، ظهــور گیاهچــه 50 
درصــد کاهــش می یابــد. بــذور کینــوا در شــرایط مناســب 
زمانــی کــه رطوبــت کافــی در اختیــار بــذر قــرار گیــرد، قبل 
از خشــک شــدن ســطح خــاك و تشــکیل ســله بــه ســرعت 
ســبز می شــوند و اســتقرار می یابنــد در حالی کــه در 
ــه  ــد و ب ــر می افت ــه تاخی ــدن ب ــبز ش ــش، س ــرایط تن ش
همیــن علــت در ایــن شــرایط تــوان بــذر مصرفــی از اهمیت 
زیــادی در اســتقرار مناســب گیــاه برخــوردار اســت. مرحلــه 
سبزشــدن بــه کمبــود آب و عمــق کاشــت بســیار حســاس 
اســت. بــرای ســبز یکنواخــت بایــد بــذور در عمــق مناســب 
ــن آب  ــت رفت ــب از دس ــطحی موج ــت س ــد. کش قرار گیرن
بــذر و کشــت عمقــی هــم موجــب تأخیــر در ســبز شــدن و 
عــدم یکنواختــی می شــود. بهتر اســت کشــت در عمق 2-1 
ــر ســرعت  ســانتی متری انجــام شــود. دمــای خــاك نیــز ب
ســبز گیاهچــه تأثیــر می گــذارد تــا کاهــش دمــا از 30 بــه 
15 درجــه ســانتی گراد ســبز گیاهچــه چهــار روز بــا تأخیــر 
صــورت می گیــرد. اولیــن اندامــی کــه بعــد از جوانه زنــی از 
ــه موجــب جــذب  بذرخــارج می شــود، ریشــه چه اســت ک
آب و مــواد غذایــی می شــود و ســپس کوتیلدون هــا از خاك 
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بیــرون می آینــد. بعــد از ایــن مرحلــه گیــاه بــا داشــتن پنــج 
ــود.  ــاخه دهی می ش ــه ش ــه وارد مرحل ــعه یافت ــرگ توس ب
ــی در  ــبزی خوراک ــوان س ــه عن ــه ب ــن مرحل ــوا در ای کین
ــرد. در  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــف دنی ــاط مختل نق
ــد و  ــش می یاب ــد افزای ــرعت رش ــاخه دهی س ــه ش مرحل
در مناطــق مســتعد، بیمــاری ســفیدك و همچنیــن آفــات 
)بویــژه الرو کارادرینــا( مشــاهده می شــود. شــکل 10 
گیاهچــه کینــوا را در مرحلــه دو برگــی چهــار روز بعــد از 

ــد. ــان می ده ــم آب نش ن

 

شکل 10- مرحله دو برگی کینوا )مزرعه تحقیقات شوری چاه افضل یزد- 
شوری آب آبیاری 9/3 دسی زیمنس بر متر( 

مرحله غنچه دهی

سـانتی متر   15-20 بـه  گیـاه  ارتفـاع  کـه  هنگامـی 
می رسـد، غنچـه انتهایـی ظاهر می شـود )شـکل 11(. مدت 
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زمـان رسـیدن به این مرحله بسـتگی به رقـم و اقلیم منطقه 
دارد. در تاریـخ کاشـت های مـرداد و شـهریور ایـن مرحلـه 
30 روز طـول خواهـد کشـید. تجمـع مـاده خشـک کینوا در 
این مرحله بسـیار سـریع است. در تاریخ کاشـت اول شهریور 
و 16 مـرداد وزن خشـک بوتـه از کم تر از 10 گرم در هر بوته 
بـه 50 گـرم در طـول 40 روز و ارتفاع گیاه از 20 سـانتی متر 

بـه 90 سـانتی متر در طـول 40 و 50 روز می رسـد.

شکل 11- کینوا در مرحله رشد رویشی و ابتدای شروع تشکیل جوانه گل 
)مزرعه تحقیقات شوری صدوق یزد، شوری آب 14 دسی زیمنس برمتر(
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گرده افشانی و پر شدن دانه

بعــد از مرحلــه غنچه دهــی ارتفــاع گیــاه در طــول یــک 
ــرعت  ــه س ــد. البت ــانتی متر می رس ــا 90 س ــه 80 ت ــاه ب م
افزایــش ارتفــاع بســتگی بــه تاریــخ کاشــت، رقــم و اقلیــم 
ــاز  ــاه وارد ف ــا، گی ــدن گرده ه ــر ش ــا ظاه ــه دارد. ب منطق
ــوا  ــای کین ــکل 12(. گل ه ــود )ش ــانی می ش ــرده افش گ
5 تــا 7 روز بیــن ســاعت های 10 صبــح تــا 2 بعــد از ظهــر 
ــاد اســت،  ــا زی ــاز می شــوند. در صورتی کــه رشــد بوته ه ب
ــز  ــا نی ــای بوته ه ــرز، پ ــای ه ــن علف ه ــا وجی ــان ب همزم
خــاك داده شــود. توصیــه می شــود بــه منظــور جلوگیــری 
از ورس بــا پایــان شــیری شــدن دانــه آبیــاری قطــع شــود. 
ــه  ــر عملکــرد دان ــه تأثیــری ب قطــع آبیــاری در ایــن مرحل
نــدارد. بعــد از گــرده افشــانی دانــه وارد فــاز شــیری 
ــا پرشــدن  ــری )شــکل 14( می شــود. ب )شــکل 13(، خمی
ــتاره ای  ــورت س ــوند و به ص ــاز می ش ــبرگ ها ب ــه کاس دان
در میآینــد و رنــگ پوســته بیرونــی بــذر مشــخص می شــود 

)شــکل 15(. 
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شکل  12- کینوا در مرحله گرده افشانی )مزرعه تحقیقات شوری صدوق یزد 
با شوری آب 14 دسی زیمنس برمتر( 
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شکل  13- کینوا در مرحله شیری
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شکل  14- کینوا در مرحله پرشدن دانه )مرحله خمیری( 

ــه  ــه ب ــه 45 درصــد رســید، دان ــه ب ــت دان وقتــی رطوب
ــد  ــد و وارد فراین ــک می رس ــیدگی فیزیولوژی ــه رس مرحل
ــد  ــت 20 درص ــا رطوب ــه ب ــود. دان ــت می ش ــش رطوب کاه
ــه  ــه ب ــت دان ــی رطوب ــود و وقت ــف می ش ــن نص ــا ناخ ب
ــود.  ــف می ش ــدان نص ــا دن ــا ب ــید تنه ــد رس 14 -12 درص
مراحــل فنولوژیــک رســیدن دانــه در کینــوا مشــابه غــالت 
اســت. رنــگ بوتــه در زمــان برداشــت تحــت تأثیــر اقلیــم 
ــای  ــاص دم ــپ خ ــک ژنوتی ــرد. در ی ــرار می گی ــه ق منطق
پاییــن در زمــان برداشــت موجــب قرمــز شــدن بوته هــا و 

ــود. ــا می ش ــدن آن ه ــب زرد ش ــاال موج ــای ب دم
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شکل  15- کینوا در مرحله برداشت )مزرعه تحقیقات شوری صدوق یزد با 

شوری آب 14 دسی زیمنس برمتر( 

اصول زراعت کینوا

تاریخ کاشت

تعییـن تاریـخ کاشـت مناسـب از مهم تریـن عملیـات 
زراعـی به منظـور بهبود درصد سـبز و دسـتیابی بـه حداکثر 
عملکـرد در ایـن گیـاه اسـت. تاریـخ کشـت مناسـب کینـوا 
بسـتگی زیـادی بـه دو عامل اقلیم و رقـم دارد. در مبدا اولیه 
ایـن گیـاه در کشـورهای آمریکای التیـن نیـز بسـته بـه دما 
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و بارندگـی، کینـوا بـه عنـوان یک گیـاه پاییزه و یا تابسـتانه 
کاشـت می شـود. در ارتفاعـات کـه دمای زیر صفـر در طول 
زمسـتان دارند کینوا در بهار و تابسـتان بصورت دیم کشـت 
و در پاییـز برداشـت می شـود. ایـن مناطـق در طـول سـال 
500 میلی متـر بـارش دارنـد کـه بیش تـر از 80 درصـد آن 
در بهـار و تابسـتان اتفـاق می افتـد. در مناطق سـاحلی گیاه 
بصـورت پاییـزه کشـت می شـود و بـه دلیل بارندگـی کم تر 
آبیـاری صـورت  از 50 میلی متـر در طـول فصـل کشـت 
می گیـرد. البتـه در ایـن کشـورها بـا توجـه بـه حساسـیت 
ژنوتیپ هـای مختلـف کینـوا بـه فتوپریود، ارقام مناسـب هر 
منطقـه معرفـی شده اسـت. ایـران نیـز دارای تنـوع اقلیمـی 
زیـادی اسـت. بـا توجـه بـه الگـوی کشـت و اقلیـم، مناطق 
مـورد نظر برای کشـت کینوا در کشـور را می تـوان به چهار 

گـروه تقسـیم کرد. 

قـم،  یـزد،  )اسـتان های  ایـران  مرکـزی  فـالت  در   -1
خراسـان جنوبـی، کرمـان، خراسـان رضـوی و قسـمت های 
جنوبـی خراسـان شـمالی، قسـمت هایی از اسـتان فـارس 
و اصفهـان( بـا توجـه بـه اقلیـم و طـول مراحـل فنولوژیـک 
رقـم انتخابـی )زودرس یـا دیـررس بـودن( گیاه از خـرداد تا 
اواسـط شـهریور کشـت و در اواسـط تا اواخر پاییز برداشـت 
می شـود. در برخـی مناطـق امـکان کشـت دوبـار در سـال 
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)کشـت در اسـفند مـاه( نیـز وجـود دارد ولـی بـا توجـه بـه 
حساسـیت دوره پرشـدن دانـه بـه دمـای بـاالی 20 درجـه 
سـانتی گراد تاریـخ کاشـت اسـفند مـاه توصیـه نمی شـود. 

ــر  ــای زی ــه دم ــه ب ــا توج ــرد ب ــم س ــق دی 2- در مناط
بهــاره  اغلــب مناطــق کاشــت زود هنــگام  صفــر، در 
ــن  ــل فروردی ــفند و اوای ــم )اس ــات دی ــا حبوب ــان ب همزم
مــاه( توصیه می شــود. در برخــی اســتان ها نیــز ریــز 
اقلیم هایــی وجــود دارد کــه بــرای کشــت بهــاره زودکاشــت 

ــت.    ــب اس مناس

می شـود.  توصیـه  اقلیـم  دو  بـرای  پاییـزه  کشـت   -3
بندرعبـاس،  )ایرانشـهر،  نـوار سـاحلی جنـوب  در حاشـیه 
خوزسـتان و بوشـهر( کینوا پاییزه )از مهر تا آذر ماه( کشـت 

شـده و در اسـفند و یـا فروردیـن برداشـت می شـود.  

4- در مناطـق دیـم معتـدل بـا میانگیـن حداقـل دمای 
بیش تـر از 4- درجـه سـانتی گراد در طول زمسـتان، امکان 
کشـت ارقـام مناسـب کینـوا در پاییـز وجـود دارد. در ایـن 
مناطـق تاریـخ کاشـت باید طوری تنظیم شـود کـه در زمان 
وقـوع حداکثـر سـرما، گیـاه در مرحله 8 تـا 12 برگی بوده و 
وارد فاز غنچه دهی نشـده باشـد، تا درصورت بروز خسـارت 

سـرما گیاه قدرت برگشـت داشـته باشد.
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 بنابرایـن بـا توجه به اقلیـم و رقم امکان کشـت زود بهاره، 
پاییزه و تابسـتانه کینوا در مناطق مختلف کشـور وجود دارد. 

در اینجــا مثالــی از تاریــخ کاشــت های مختلــف کینــوا 
ــخ کاشــت  ــر تاری ــا تأثی ــود، ت ــر می ش ــزد ذک ــتان ی در اس
بــر طــول مراحــل فنولوژیــک بیان شــود. رقــم تیتیــکاکا در 
هشــت تاریــخ کاشــت از شــهریور تــا فروردیــن در اســتان 
یــزد کشــت شــد. جــدول 2 نتایــج دو تاریــخ برتــر را نشــان 
ــهریور  ــت اول ش ــخ کاش ــپ در تاری ــن ژنوتی ــد. ای می ده
در طــول پنــج روز بعــد از کشــت 100 درصــد ســبز شــد. 
کوتاه تریــن و بلندتریــن دوره رشــد مربــوط بــه تاریخ هــای 
ــود )جــدول 2(. طــول  کاشــت شــهریور و پنجــم اســفند ب
ــخ  ــه تاری ــتگی ب ــی بس ــا غنچه ده ــت ت ــن کاش ــان بی زم
کاشــت بیــن 32 تــا 41 روز و زمــان تــا گــرده افشــانی 55 
ــوا  ــفند کین ــخ کاشــت اس ــود. در تاری ــر ب ــا 75 روز متغی ت
ــاده برداشــت  ــخ کاشــت شــهریور آم ــر از تاری 30 روز دیرت
شــد کــه ایــن تأخیــر موجــب همزمانــی دوره پرشــدن دانــه 
بــا دمــای بــاالی هــوا در یــزد شــد و کاهــش قــوه نامیــه، 
ــم در  ــن رق ــت. ای ــی داش ــه را در پ ــدازه دان ــرد و ان عملک
تاریخ هــای کاشــت پاییــزه در اســتان یــزد بــه دلیــل 
یخ زدگــی در مرحلــه گل دهــی و غنچه دهــی علیرغــم 

زنــده مانــدن نتوانســت بــذر تولیــد کنــد. 
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ت زراعی 

ف در یزد و توصیه مراقب
ت مختل

ت( در دو تاریخ کاش
جدول 2- طول مراحل رشدی )روز بعد از کاش

ت
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شی
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تاریخ 
ت

کاش
ت(

طول مرحله رشدی ) روز از کاش

108
74

65
56

32
15-20

5
2-3

1 شهریور

132
120

110
75

41
15-30

7
3-4

5 اسفند

خسارت پرندگان و 
س

ور
ک

کنترل سن
آخرین آبیاری

تأمین کود نیتروژن
کنترل الرو 

کارادرینا
خسارت پرندگان-بوته 
ف های هرز

میری و عل
ت 

مراقب
زراعی
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ــای  ــه تاریخ ه ــوا در کلی ــان داد کین ــوق نش ــج ف نتای
ــه  ــاس ترین مرحل ــی حس ــت ول ــده اس ــبز ش ــت س کاش
ــانی  ــه گرده افش ــت، مرحل ــخ کاش ــه تاری ــوا ب ــدی کین رش
اســت. تاریــخ کاشــت کینــوا در هــر یــک از ایــن مناطــق 
بایــد طــوری تنظیــم شــود کــه در مرحلــه گــرده افشــانی 
ســانتی گراد  درجــه   15-  25 هــوا  دمــای  میانگیــن 
باشــد. در صــورت کم تــر بــودن و یــا بیش تــر بــودن 
میانگیــن دمــا از 20 درجــه ســانتی گراد عملکــرد بصــورت 
معنــی داری کاهــش می یابــد. بــا توجــه بــه پیشــرفت هاي 
ــول  ــی ط ــای پیش بین ــه مدل ه ــه در زمین ــورت گرفت ص
مراحــل فنولوژیــک و تعییــن مناســب ترین تاریــخ کاشــت 
ــراي  ــخ مناســب کاشــت ب ــکان تعییــن تاری ــاه، ام ــن گی ای
ــود  ــف، وج ــام مختل ــرای ارق ــور ب ــف کش ــق مختل مناط
ــه داده هــاي  دارد. انجــام ایــن مهــم، مســتلزم دسترســي ب
اقلیمــي )دمــاي روزانــه( هــر محــل و بکارگیــري مدل هــاي 
مذکــور اســت. بدیهــي اســت کــه تاریــخ مناســب کاشــت 
ــت  ــخ کاش ــاوت از تاری ــت متف ــن اس ــه ممک ــر منطق ه
ــخ مناســب  ــزد به دســت آید. تاری پیشــنهادي در اســتان ی
ــق  ــده از تحقی ــت آم ــاي به دس ــک داده ه ــه کم ــت ب کش
فــوق و ســایر فعالیت هــاي مطالعاتــی صــورت گرفتــه 
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ــخ کاشــت  ــراي برخــي از مناطــق تاری ــوا ب ــه کین در زمین
ــه مناطقــي  ــوان ب تعیین شــده اســت. به عنــوان مثــال مي ت
نظیــر اســفراین )خراســان شــمالي(، کــرج )البــرز(، بردســکن 
)خراســان رضــوي(، قــم، بافــق )جنوب شــرقي اســتان یــزد(، 
جیرفــت )کرمــان(، ایرانشــهر )سیســتان بلوچســتان( و اهــواز 
ــب  ــت مناس ــاي کش ــه تاریخ ه ــرد ک ــاره ک ــتان( اش )خوزس
یــک رقــم بیــن 15 تیرمــاه تــا 15 آذرمــاه تعییــن شــده اند. 

درجه روز رشد و فتوپریود مورد نیاز کینوا

کینــوا  نیــاز  مــورد   )GDD( رشــد  روز  درجــه 
ــن  ــف تعیی ــت مختل ــای کاش ــکاکا( در تاریخ ه )رقم تیتی
ــای  ــوا در تاریخ ه ــاز کین ــورد نی ــد م ــه روز رش ــد. درج ش
ــد  ــبه ش ــا 1893 محاس ــن 2663 ت ــف بی ــت مختل کاش

)جــدول 3(. 
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ت کینوا در استان یزد 

ف رشدی در تاریخ های کاش
تجدول 3  - درجه روز رشد مورد نیاز در مراحل مختل

تاریخ کاش
ک

مراحل فنولوژی
 

سبز شدن    
غنچه دهی 

گل دهی 
گ 

تغییر رن
ت

برداش
درجه روز رشد

اول شهریور
135/0

639/0
523/0

201/9
394/4

1893

15 شهریور
147/8

656/9
348/1

143/0
369/5

1669
چهارم مهر

128/3
-

-
-

-
-

15 مهر
150/4

-
-

-
-

-

اول آبان
142/7

-
-

-
-

-
پنجم اسفند

83/0
477/3

653/3
893/6

513/8
2620

17 اسفند
83/6

526/5
402/8

1121/5
529/6

2663

11 فروردین
87/3

615/8
890/5

524/5
383/6

2501
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ــد  ــه روز رش ــول روز و درج ــن ط ــه بی ــی رابط بررس
نشــان داد کــه طــول هــر مرحلــه رشــدی عــالوه بــر درجــه 
روز رشــد بــه فتوپریــود نیــز بســتگی دارد. درجــه روز رشــد 
ــه 25-50  ــوا در مزرع ــبز شــدن کین ــرای س ــاز ب ــورد نی م
درجــه روز بــود. بررســی رابطــه بیــن طــول روز و درجــه روز 
ــورد  ــد م ــه روز رش ــن درج ــه کم تری ــان داد ک ــد نش رش
ــه روز  ــد. درج ــاهده ش ــاعت مش ــود 12 س ــاز در فتوپری نی
ــه  ــز ب ــک نی ــان رســیدگی فیزیولوژی ــاز زم ــورد نی رشــد م
ــوری  ــت به ط ــرار گرف ــود ق ــر فتوپری ــت تاثی ــدت تح ش
کــه کم تریــن درجــه روز رشــد در طــول روز 11/5 و 
ــیدگی  ــا رس ــد ت ــه روز رش ــن درج ــاعت و بیش تری 12 س
فیزیولوژیــک در طــول روز 15 ســاعت مشــاهده شــد. رابطه 
ــن  ــد ای ــان می ده ــول روز نش ــد و ط ــه روز رش ــن درج بی
ــد  ــای بلن ــن در روزه ــی اســت بنابرای ــاه روز کم ــم کوت رق
ــک  ــل فنولوژی ــی از مراح ــی بعض ــی رود ول ــه گل م ــز ب نی
ــمت  ــه در قس ــور ک ــود. همان ط ــر می ش ــاه طوالنی ت گی
تاریــخ کاشــت مشــاهده کردیــد طول دوره رشــد در کشــت 

ــود.  ــهریور ب ــت ش ــر از کش ــاه 30 روز بیش ت ــفند م اس
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انتخاب ارقام مناسب

از لحــاظ دوره  ژنوتیپ هــای کینــوا تنــوع زیــادی 
ــش  ــه تن ــل ب ــود و تحم ــه فتوپری رســیدگی، حساســیت ب
ــش  ــب نق ــم مناس ــاب رق ــن انتخ ــد. بنابرای ــوری دارن ش
ــخ  ــه تاری ــه ب ــا توج ــت دارد. ب ــت کش ــی در موفقی مهم
کاشــت در هــر منطقــه رقــم مناســب نیــز متفــاوت اســت. 
ــت،  ــب کاش ــای مناس ــدی تاریخ ه ــته بن ــاس دس ــر اس ب

ــود.  ــه می ش ــر توصی ــرح زی ــه ش ــام ب ارق

1- ارقــام زودرس کینــوا )مانند تیتیــکاکا و ژنوتیپ های 
ــات شــوری( مناســب کشــت در  ــی تحقیق ــز مل ــر مرک برت

مــرداد یــا شــهریور در فــالت مرکــزی ایــران هســتند. 

ــه  ــاس ب ــر حس ــررس غی ــط رس و دی ــام متوس 2- ارق
ــی  ــز مل ــر مرک ــای برت ــد ژنوتیپ ه ــوا )مانن ــود کین فتوپری
ــا زمســتان  ــزه ب ــم پایی ــات شــوری( در مناطــق دی تحقیق
ــه  ــای 4- درج ــا دم ــتان ت ــرمای زمس ــد س ــک قادرن خن
ــد  ــا رش ــش دم ــا افزای ــد و ب ــل نماین ــانتی گراد را تحم س
ــام  ــق ارق ــن مناط ــد. در ای ــه دهن ــود را ادام ــی خ رویش
ــرد  ــده و عملک ــاه مان ــیار کوت ــکاکا بس ــد تیتی زودرس مانن

ناچیــزی تولیــد می کننــد. 

3- ارقــام زودرس )ماننــد رقــم تیتیــکاکا( و غیــر 



راهنمای کاشت، داشت و برداشت کینوا در شرایط شور42

حســاس بــه فتوپریــود کینــوا بــه منظــور کاشــت در 
ــل،  ــی و شــرقی، اردبی ــد آذربایجــان غرب ــتان هایی مانن اس
خراســان شــمالی و برخــی ریــز اقلیم هــای مناســب 
ــم  ــت دی ــاره زود کاش ــوان به ــه عن ــتان ها ب ــایر اس در س

می شــود.  توصیــه 

ــوا  ــود کین ــه فتوپری ــاس ب ــر حس ــام زودرس غی 4- ارق
ملــی  مرکــز  برتــر  ژنوتیپ هــای  و  تیتیــکاکا  )ماننــد 
تحقیقــات شــوری( در مناطــق ســاحلی جنــوب بــه دلیــل 
ــام  ــری از ارق ــرد باالت ــد عملک ــل رش ــای فص ــای انته گرم

ــد.  ــزه دارن ــت پایی ــررس در کش دی

تهیه بذر مناسب

ــد  ــی بای ــذور مصرف ــوا ب ــبز کین ــود س ــور بهب ــه منظ ب
ــند.  ــر باش ــات زی دارای خصوصی

1- خلوص ژنتیکی

2- خلــوص فیزیکــی )بــذر عــاری از کاه و کلــش و 
هــرز( علف هــای 

3- حداقل جوانه زنی بذور بین 5 تا 7 روز 80 درصد 

4- اسـتفاده از بـذور عاری از بیماری )بیماری سـفیدك 
از طریـق بذر منتقل می شـود( 
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شـده  گواهـی  بـذور  از  کشـاورزان  می شـود  توصیـه 
اسـتفاده کننـد در غیـر این صـورت بـذور مصرفـی چند روز 
قبـل از کشـت در گلـدان کشـت شـده و میـزان سبز شـدن 
را بررسـی نماینـد. همچنیـن مزرعـه ای که از آن بـذر تهیه 

شـده بایـد عـاری از بیمـاری سـفیدك باشـد. 

آماده سازی بستر و خاک مناسب

کینــوا قــادر اســت در خاك هایــی از بافــت شــنی 
ــا زهکشــی خــوب  ــاك ب ــه خ ــد گرچ ــا رســی رشــد کن ت
ــن  ــوا همچنی ــت. کین ــب تر اس ــوا مناس ــت کین ــرای کش ب
ــرو  ــیدی در پ ــیعی از pH بســیار اس ــه وس ــد دامن می توان
 )pH=9( تــا خــاك قلیایــی و شــور در بولیــوی )pH =4/5(
را تحمــل کنــد ولــی رشــد مناســبی در خاك هــای 
اســیدیته خنثــی دارد. عملیــات آمــاده ســازی زمیــن بــرای 
کشــت کینــوا ماننــد ســایر غــالت اســت و در روش مرســوم 
شــامل شــخم، دیســک و لولــر اســت و در صــورت مناســب 
بــودن شــرایط و وجــود ماشــین آالت ضــروری روش هــای 
ــال در  ــر ح ــه ه ــود. ب ــه می ش ــز توصی ــاك ورزی نی کم خ
صــورت کلوخــه بــودن زمیــن نیــاز اســت بــا کلــوخ کــوب 

ــرد.  آن هــا را از بیــن ب
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تراکم کاشت

ــوان در فواصــل ردیــف 12/5، 25 و 50   کینــوا را می ت
ــز  ــالت نی ــا اســتفاده از ماشــین کاشــت غ ــانتی متری ب س
ــرایط آب و  ــده در ش ــتگاه کارن ــن دس ــرد. بهتری ــت ک کش
خــاك شــور کــف کار غــالت اســت. ایــن ماشــین در عــرض 
ــد  ــاد می کن ــت ایج ــف کش ــار ردی ــانتی متری چه 80 س
ــک،  ــع نم ــل تجم ــه دلی ــور ب ــرایط ش ــکل 16(. در ش )ش
ــته ها  ــت روی پش ــته و کش ــوی و پش ــورت ج ــت بص کش
توصیــه نمی شــود. کشــت بــا ایــن کــف کار موجــب 
ــذر اســت  ــع نمــک در محــل کشــت ب ــری از تجم جلوگی
)شــکل 17(. بهتریــن تراکــم بوتــه بــرای حصــول حداکثــر 
عملکــرد 80 بوتــه درمتــر مربــع اســت. تراکــم بســیار بــاال 
ــاقه های  ــن س ــات و همچنی ــاری، آف ــش بیم ــب افزای موج
باریــک و بوته هــای ضعیــف و افزایــش احتمــال ورس 
ــاال اســت  می شــود )شــکل 18(. در صورتــی کــه تراکــم ب
تنــک کــردن و کاهــش تعــداد بوتــه توصیــه می شــود. در 
ــد  ــده باش ــه ش ــزان توصی ــر از می ــم کم ت ــه تراک صورتی ک
عــالوه بــر کاهــش عملکــرد، موجــب افزایــش شــاخه دهی 
ــر  ــد بیش ت ــد رویشــی و رش ــر شــدن دوره رش و طوالنی ت
ــود.  ــزه می ش ــت مکانی ــکل برداش ــرز و مش ــای ه علف ه
بــه منظــور کشــت بــا آب شــیرین 12-5 کیلــو در هکتــار 
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ــاال و  ــه ب ــوه نامی ــا ق ــذر ب ــت( ب ــین کاش ــه ماش ــته ب )بس
بــا  فاصلــه ردیــف 30 ســانتی متر توصیــه می شــود. 
افزایــش شــوری آب آبیــاری از چهــار دســی زیمنس برمتر 
ــوه  ــه نح ــته ب ــوری، بس ــش ش ــد افزای ــر واح ــه ازای ه و ب
ــم  ــد نی ــاك بای ــه خ ــوری اولی ــن و ش ــازی زمی ــاده س آم
ــری مصــرف شــود.  ــذر بیش ت ــار ب ــو در هکت ــک کیل ــا ی ت
ــوب  ــم مطل ــه تراک ــرای رســیدن ب ــی ب ــذر مصرف ــزان ب می
بــه وضعیــت آمــاده ســازی زمیــن و روش کشــت بســتگی 
ــت و  ــوخ اس ــن دارای کل ــه زمی ــادی دارد. در صورتی ک زی
ــاری اســت  ــر شــوری آب آبی ــه خــاك دو براب شــوری اولی
بهتــر اســت میــزان مصرفــی افزایــش یابــد )جــدول 4(. در 
طــول کشــت 50 درصــد بــذور بــه دالیــل مختلــف ماننــد 
آب ماندگــی، مــرگ گیاهچــه، خشــک شــدن ســریع ســطح 
خــاك، کشــت عمیــق )بویــژه در خاك هــای کلوخــه ای( از 
بیــن می رونــد. درشــرایط دیــم 20-15 کیلوگــرم در هکتــار 
بــذر توصیــه می شــود. در روش آبیــاری تیــپ فاصلــه بیــن 
ــم  ــه رق ــته ب ــانتی متر بس ــا 80 س ــپ 50 ت ــای تی لوله ه
ــذور  ــود و ب ــه می ش ــر گرفت ــاری در نظ ــوری آب آبی و ش
ــه تیــپ  ــا 10 ســانتی متر در دو ســمت لول ــه 5 ت ــا فاصل ب

کشــت شــوند. 
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شکل 16- کارنده مناسب کشت کینوا در شرایط شور

شکل 17- سبز مناسب کینوا با استفاده از کف کار غالت 
)کشت و صنعت انابد(
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شکل  18- تاثیر تراکم باال بر قطر ساقه و خوابیدن بوته ها
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ستر بذر

ت ب
ب آبیاری و مدیری

ف آ
جدول 4- میزان بذر مصرفی در شوری های مختل

شوری
ب آبیاری

آ
)dS/m

(
ک و پایین بودن شوری 

ب خا
آماده سازی مناس

ک
اولیه خا

ک و 
ب خا

آماده سازی مناس
ک دو برابر 

شوری اولیه خا
ب آبیاری

شوری آ

ک و شوری 
کلوخه ای بودن خا

ب 
ک دو برابر شوری آ

اولیه خا
آبیاری

ت دستی
ش

ک
ت 

ماشین کاش
ت

سبزیجا
ت 

ماشین کاش
ت

غال
ت

ت غال
ماشین کاش

ت دستی
ش

ک
ت

ت غال
یا ماشین کاش

میزان بذر مصرفی )کیلوگرم در هکتار(

4
10

5
12

12
20

5
10/5

5/5
12/5

13
21

6
11

6
13

14
22

7
11/5

6/5
13/5

15
23

8
12

7
14

16
24

9
12/5

7/5
14/5

17
25
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شوری
ب آبیاری

آ
)dS/m

(
ک و پایین بودن شور

ب خا
آماده سازی مناس

ک
 اولیه خا

ک و 
ب خا

آماده سازی مناس
ک دو برابر 

شوری اولیه خا
ب آبیاری

شوری آ

ک و شوری 
کلوخه ای بودن خا

ب 
ک دو برابر شوری آ

اولیه خا
آبیاری

ت دستی
ش

ک
ت 

ماشین کاش
ت

سبزیجا
ت 

ماشین کاش
ت

غال
ت

ت غال
ماشین کاش

ت دستی
ش

ک
ت

ت غال
یا ماشین کاش

میزان بذر مصرفی )کیلوگرم در هکتار(

10
13

8
15

18
26

11
13/5

9/5
15/5

19
27

12
14

10
16

20
28

13
14/5

10/5
16/5

21
29

14
15

11
17

22
30

ستر بذر
ت ب

ب آبیاری و مدیری
ف آ

ادامه جدول 4- میزان بذر مصرفی در شوری های مختل
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بـرای مثـال شـکل 19 وضعیت سـبز کینـوا در بیـن درختان 
پسـته را نشـان می دهـد کـه در آن شـوری آب آبیـاری 14 
دسـی زیمنس بر متر و شـوری اولیه خاك نیز در حد شـوری 
آب آبیـاری بـوده زمیـن نیـز بـه خوبـی آمـاده شـده اسـت. 
مصـرف20 کیلـو بـذر در هکتـار درصد سـبز مناسـبی را ایجاد 
کـرده اسـت. شـکل 20 مزرعـه کینوایـی را نشـان می دهد که 
شـوری اولیـه خـاك 31 دسـی زیمنـس بر متـر و شـوری آب 
آبیـاری 11 دسـی زیمنـس بـر متر اسـت. میزان بـذر مصرفی 
10 کیلوگـرم در هکتار بود که بدلیل شـوری بـاالی اولیه خاك 

و آماده سـازی نامناسـب خـاك، درصـد سـبز خوبی نداشـت. 

شکل  19- سبز کینوا در اردکان بین درختان پسته با میزان مصرف بذر 20 
کیلو در هکتار )شوری آب 14 دسی زیمنس بر متر شوری اولیه خاک در حد 

شوری آب آبیاری و آماده سازی مناسب( 
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شکل 20- وضعیت آماده سازی زمین و سبز کینوا در اهلل آباد زارچ با میزان 
مصرف 10 کیلوگرم در هکتار )شوری آب آبیاری 11، دسی زیمنس بر متر 

شوری اولیه خاک 31 دسی زیمنس بر متر.
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کوددهی

مطالعـات بـر روی مدیریـت تغذیـه کینوا بسـیار محدود 
کود دامـی  کاربـرد  روی  بـر  مطالعـات  بیش تـر  و  اسـت 
اسـت.  متمرکز شـده  ارگانیـک  تولیـد محصـول  به منظـور 
میـزان درصـد عناصـر در مـاده خشـک کینوا در شـکل 21 
نشـان داده شـده اسـت. بیش تریـن نیـاز گیـاه بـه عناصـر 
کـه  اسـت  گل دهـی  تـا  غنچه دهـی  مرحلـه  در  غذایـی 
همزمـان بـا تجمع سـریع مـاده خشـک در گیاه اسـت. پس 
از ایـن مرحلـه حرکـت عناصـر بـه پانیکـول آغـاز می شـود. 

شکل  21- درصد عناصر موجود در ماده خشک کینوا

منیزیم؛ 0/2

فسفر؛ 0/4

سولفور؛ 0/3

پتاسیم؛ 1/5
نیتروژن؛ 2/7

کلسیم؛ 2 
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 در آمریــکای جنوبــی بیش تــر کشــاورزان از کودهــای 
ــی  ــود دام ــن ک ــا 30 ت ــد. 20 ت ــتفاده می کنن ــی اس دام
موجــب بهبــود ســاختار خــاك و افزایــش عملکرد می شــود. 
بهتریــن زمــان کاربــرد کــود دامــی دو مــاه قبــل از کاشــت 
اســت. ولــی بــا توجــه میــزان پروتئیــن بــاالی بــذور کینــوا، 
ــود.  ــژه ای ش ــه وی ــروژن توج ــود نیت ــرد ک ــه کارب ــد ب بای
ــرگ،  ــرد، ســطح ب ــی در عملک ــش مهم ــروژن نق ــود نیت ک
انــدام فتوســنتز کننــده و پروتئیــن دانــه دارد. کمبــود کــود 
نیتــروژن موجــب رنــگ پریدگــی برگ هــا، تأخیــر در رشــد، 
ــژه در برگ هــای پیــر می شــود. البتــه  کلــروز عمومــی بوی
ــود  ــی می ش ــب زردی عموم ــز موج ــولفور نی ــود س کمب
ــه  ــتباه گرفت ــروژن اش ــود نیت ــا کمب ــات ب ــی اوق ــه گاه ک
ــوا  ــه کین ــات نشــان داد ک ــج برخــی تحقیق ــود. نتای می ش
ــا  ــد و ب ــی نشــان می ده ــش خوب ــروژن واکن ــود نیت ــه ک ب
کاربــرد 120 کیلوگــرم در هکتــار نیتــروژن بــدون کاهــش 
ــد. بررســی  ــود می یاب ــی مصــرف کــود، عملکــرد بهب کارای
ــرف  ــه مص ــان داد ک ــتان نش ــه در پاکس ــود ازت ــر ک تأثی
75 کیلوگــرم کــود ازتــه برای رســیدن بــه حداکثــر عملکرد 
در دو زمــان کاشــت و گل دهــی مناســب اســت. همچنیــن 
در ایــن تحقیــق میــزان 65 کیلوگــرم در هکتــار کــود 
فســفر نیــز توصیــه شــده اســت. ایــن نتایــج بــرای شــرایط 
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ــج آزمایشــات  ــاد پاکســتان اســت. نتای ــی فیصــل آب اقلیم
ــود  ــب ک ــزان مناس ــن می ــور تعیی ــه منظ ــه ب صورت گرفت
نیتــروژن در شــرایط اقلیمــی کشــور نشــان داده اســت کــه 
ــا  ــار دو ت ــرم در هکت ــا 150 کیلوگ ــن 200 ت ــود اوره بی ک
ــه حداکثــر عملکــرد مــورد  ــرای رســیدن ب ســه تقســیط ب
نیــاز اســت. معمــوالً دو تقســیط در خاك هــای ســنگین و 

ــای ســبک مناســب اســت.  ــه تقســیط در خاك ه س

کــود فســفر در اوایــل فصــل رشــد بــرای رشــد ریشــه از 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. بــه همیــن جهــت مصرف 
آن قبــل از کاشــت توصیــه می شــود. کمبــود فســفر 
ــا  موجــب کاهــش ارتفــاع گیــاه، برگ هــای بســیار تیــره ب
ــز در برگ هــای جــوان و موجــب  ــه قرم ــل ب ــای مای لبه ه
ــدی  ــای تولی ــود. دانه ه ــول می ش ــدن پانیک ــک ش کوچ
نیــز ریــز و رشــد نیافتــه هســتند. کینــوا بــه میــزان باالیــی 
پتاســیم نیــاز دارد. کمبــود پتاســیم موجــب رشــد ضعیــف 
ــای  ــوك برگ ه ــیه و ن ــود و حاش ــاقه می ش ــه و س ریش
پاییــن بوتــه زرد و خشــک می شــوند. همچنیــن کینــوا بــه 
میــزان باالیــی کلســیم نیــاز دارد. کمبــود کلســیم موجــب 
ایجــاد برگ هــای جــوان بــا رنــگ ســبز تیــره و مــوج دار و 
ضعیــف شــدن ریشــه می شــود. جــدول 5 خاك را براســاس 
ــد.  ــیم بندی می کن ــروه تقس ــار گ ــه چه ــر ب ــزان عناص می
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در جــدول 6 میــزان کــود توصیــه شــده بــرای تولیــد چهــار 
تــن در هکتــار دانــه کینــوا را نشــان می دهــد کــه در آن بــا 
توجــه بــه نــوع کــود مصرفــی و پتانســیل عملکــرد در اقلیم 
ــبه  ــی را محاس ــود مصرف ــزان ک ــوان می ــر می ت ــورد نظ م
ــه می شــود 20 کیلوگــرم در  ــن توصی ــر ای نمــود. عــالوه ب
ــداول  ــود. ج ــتفاده ش ــار اس ــیم در هکت ــود کلس ــار ک هکت
شــماره 5 و 6 خالصــه نتایــج توصیــه کــودی در کشــور پــرو 
اســت کــه می توانــد بــا اعمــال تغییــر بــر اســاس شــرایط 
ــق  ــای مناط ــخصات خاك ه ــی و مش ــف آب و هوای مختل
تحــت کشــت بــه عنــوان الگــو مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

جدول 5- تقسیم بندی خاک بر اساس میزان عناصر 

میزان پتاسیم میزان فسفر کل نیتروژن مواد آلی سطح

ppmدرصد

کم تر از 120کم تر از 7کم تر از 0/1کم تر از 2پایین

240-14120-0/27-40/1-2متوسط

480-30240-0/414-80/2-4باال

خیلی 
باال

بیش تر از بیش تر از 8
0/4

بیش تر از 
30

بیش تر از 
480
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جدول 6- میزان توصیه عناصر غذایی کینوا برای تولید عملکرد دانه 4 تن 
در هکتار بر اساس تجزیه خاک

پتاس فسفر نیتروژن سطح

کیلوگرم در هکتار

140220-200100-180پایین

200-100160-18080-140متوسط

160-80100-14060-80باال
کم تر از 100کم تر از 60کم تر از 80خیلی باال

مشــاهدات مزرعــه ای در ایســتگاه یــزد نشــان داد 
مصــرف پایــه ازت )اوره بــه میــزان 50 کیلوگــرم در هکتار(، 
همزمــان بــا آمــاده ســازی زمیــن همــراه بــا کــود فســفر و 
پتــاس بــه میــزان 100 کیلوگــرم در هکتــار و مناســب بــود 
ــه نتایــج تجزیــه خــاك متفــاوت  )میــزان توصیــه بســته ب
ــی  ــه غنچه ده ــود در مرحل ــه می ش ــود(. توصی ــد ب خواه
ــار کــود اوره ســرك اســتفاده شــود.  50 کیلوگــرم در هکت
بعــد از ایــن مرحلــه رشــد ســریع گیــاه آغــاز می شــود. در 
ابتــدای مرحلــه گرده افشــانی نیــز 50 کیلوگــرم در هکتــار 
ــود  ــرف ک ــت مص ــود. در مدیری ــه می ش ــود اوره توصی ک
ازتــه بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه شــود کــه در صــورت 
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نزدیــک بــودن دور آبیــاری و افزایــش کــود مصرفــی امــکان 
ورس وجــود دارد )شــکل 22(.

شکل  22- ورس کینوا در مرحله گرده افشانی و پرشدن دانه

آبیاری

کینــوا بــه دلیــل انعطــاف پذیــری فنولوژیکــی و مقاومت 
ــه مناطــق گــرم و خشــک  ــه محدودیت هــای اقلیمــی، ب ب
ــورت  ــرو بص ــاحلی پ ــق س ــوا در مناط ــت. کین ــازگار اس س
ــن 1000- ــرف آب بی ــزان مص ــود. می ــت می ش ــی کش آب

ــوع  ــت، ن ــخ کاش ــم، تاری ــه اقلی ــته ب ــر بس 500 میلی مت
ــررس(  ــا دی ــم )زودرس و ی ــا رســی( و رق خــاك )شــنی ی
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متفــاوت اســت. بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران گیــاه 
ــف دارد  ــای مختل ــف در اقلیم ه ــت مختل ــای کاش تاریخ ه
و همچنیــن از لحــاظ طــول دوره رســیدگی و رقــم تفــاوت 
ــی آن  ــاز آب ــود دارد، نی ــای آن وج ــن ژنوتیپ ه ــادی بی زی
در مناطــق مختلــف متفــاوت اســت. در اســتان یــزد بــا آب 
شــور 14 دســی زیمنــس بــر متــر میــزان آب مصرفــی 560 
ــوا در اســتان  ــای کشــت کین ــود. در پایلوت ه ــر ب میلی مت
ــر  ــرف آب 600 - 500 میلی مت ــزان مص ــز می ــان نی خراس
ــورهای  ــاه در کش ــرف آب گی ــزان مص ــد. می ــزارش ش گ
ــرد  ــر عملک ــه حداکث ــیدن ب ــرای رس ــش ب ــه و مراک ترکی
ــت. در  ــده اس ــزارش ش ــر گ ــا 544 میلی مت ــن 348 ت بی
ایــن مناطــق بــا بارندگــی 224 میلی متــر در طــول فصــل 
رشــد امــکان برداشــت 1/7 تــن در هکتــار بــذر وجــود دارد. 
ــی  ــا بارندگ ــم ب ــزه دی ــت پایی ــتان در کش ــتان گلس در اس
ــت  ــکان برداش ــد، ام ــل رش ــول فص ــر در ط 200 میلی مت
ــا  ــم ب ــاره دی ــت به ــار و در کش ــذر در هکت ــن ب ــار ت چه
بارندگــی 100 میلی متــر امــکان برداشــت دو تــن در هکتار 
ــن،  ــب زمی ــازی مناس ــاده س ــورت آم ــود دارد. در ص وج
تنــش خشــکی در اوایــل فصــل رشــد گیــاه موجــب نفــود 
ســریع تر ریشــه گیاه در عمــق و مقاوم تــر شــدن گیــاه بــه 
ــت  ــدون محدودی ــرایط ب ــود. در ش ــکی  می ش ــش خش تن
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ــق 50  ــه عم ــه ب ــار هفت ــول چه ــه در ط ــد ریش آب، رش
ــی در  ــش آب ــش تن ــا افزای ــی ب ــد ول ــانتی متر می رس س
ــی  ــه عمــق 75 ســانتی متر می رســد. زمان همیــن مــدت ب
کــه تنــش در مراحــل ابتدایــی رشــد اتفــاق می افتــد رشــد 
ریشــه اصلــی افزایــش می یابــد، البتــه در بیــن ژنوتیپ هــا 
ــادی وجــود دارد. ضریــب  از لحــاظ طــول ریشــه تنــوع زی
را در مراحــل  تیتیــکاکا  گیاهــی کینــوا رقــم زودرس 
ابتدایــی حــدود 0/6، مرحلــه گــرده افشــانی 1/2 و مرحلــه 
ــه ای نشــان  ــه مشــاهدات مزرع ــی 0/8 می باشــد. البت نهای
ــری از  ــی رســیدگی و جلوگی ــه منظــور یکنواخت ــه ب داد ک
ورس بایــد آبیــاری در اواخــر مرحلــه شــیری قطــع شــود. 
ــته  ــود بس ــنهاد می ش ــکاکا پیش ــم تیتی ــوص رق در خص
ــا 65-60 روز بعــد از کاشــت آخریــن آبیــاری  ــه اقلیــم ت ب
ــاری قطــع شــود. کــه قطــع  ــه و ســپس آبی صــورت گرفت
ــه  ــرد دان ــر عملک ــه ب ــدن دان ــول دوره پرش ــاری در ط آبی
ــدارد. بنابرایــن انتخــاب ژنوتیــپ زودرس مزیــت  تأثیــری ن
باالیــی در کاهــش مصــرف آب دارد. بهــره وری آب کینوا در 
منابــع بســته بــه شــوری بیــن 1/22 تــا 1/26 گــرم بــر لیتر 
ــرای ســبز  گــزارش شــده اســت. آبیــاری قبــل از کشــت ب
ــه  ــاك توصی ــه خ ــوری اولی ــش ش ــرز و کاه ــای ه علف ه
می شــود. بعــد از کشــت نیــز آبیــاری انجــام و ســه روز بعــد 
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ــم آب( جهــت  ــاری )ن ــاری اولیــه )خــاکاب( یــک آبی از آبی
اطمینــان از ســبز بــذور توصیــه می شــود. بــه طــور کلــی 
ــزد و  ــابه ی ــای مش ــاه در اقلیم ه ــن گی ــم ای ــه رق ــته ب بس
ــت  ــا 7 نوب ــه 5 ت ــهریور ب ــرداد و ش ــان در کشــت م خراس
ــا 15 روز  ــن 10، 12 ت ــاری بی ــاز دارد. دور آبی ــاری نی آبی
بســته بــه دمــای هــوا و نــوع خــاك بــرای کینــوا مناســب 
ــرای کینــوا توصیــه  ــر از 10 روز ب اســت. دور آبیــاری کم ت
ــاز  ــف، نی ــود در مناطــق مختل ــود. پیشــنهاد می ش نمی ش
آبــی گیــاه بــا منابــع آب شــور و غیــر شــور تعییــن شــود. 

میزان تحمل به تنش سرما و گرما

کینــوا از جملــه گیاهــان زراعــی اســت کــه تــا حــدی 
ــل  ــزان تحم ــد. می ــل کن ــرما را تحم ــش س ــد تن می توان
بــه طــول دوره یخبنــدان، رقــم، مرحلــه فنولوژیکــی، 
رطوبــت نســبی و شــرایط میکروکلیمــای مزرعــه بســتگی 
ــرای  ــر، ب ــه و حداکث ــل، بهین ــای حداق ــادی دارد. دم زی
ــانتی گراد  ــه س ــوا 3، 35-30 و 50 درج ــی کین ــه زن جوان
 گــزارش شــده اســت. ســایر محققــان دمــای پایــه1

 کینــوا را C°  1/9- گــزارش کردنــد. کینــوا در طــول دوره 
ــن حساســیت  ــدان بیش تری ــه یخبن ــه گل ب تشــکیل جوان

1. دمایی که رشد گیاه درآن دما و یا کم تر صفر می  شود. 
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ــد  ــول دوره رش ــیت را در ط ــن حساس ــته و کم تری را داش
رویشــی دارد. نتایــج بررســی تاریــخ کاشــت در اســتان یــزد 
ــای  ــه گل دم ــه در طــول دوره تشــکیل جوان نشــان داد ک
ــب  ــاعت موج ــه س ــول س ــانتی گراد در ط ــه س 4/5- درج
ــن  ــی ای ــه 12 برگ ــه در مرحل ــد در حالی ک ــی ش یخ زدگ
ــه  ــدن دان ــکل 23(. دوره پرش ــت )ش ــری نداش ــا تأثی دم
ــاس  ــه حس ــر 20 درج ــاالی 25 و زی ــای ب ــه دم ــوا ب کین
اســت. بــرای رســیدن بــه عملکــرد اپتیمــم میانگیــن دمــا 
در طــول دوره پرشــدن دانــه بایــد 20 درجــه ســانتی گراد 
باشــد. افزایــش و کاهــش دمــا از ایــن مقــدار باعــث کاهــش 
ــه در  ــی ک ــال در صورت ــور مث ــه ط ــود ب ــرد می ش عملک
طــول ایــن دوره دمــا بــه کم تــر از 13 درجــه ســانتی گراد 
کاهش یابــد، عملکــرد ناچیــزی تولیــد خواهــد نمــود. 
بنابرایــن انتخــاب تاریــخ کاشــت مناســب از اهمیــت زیادی 
ــدول 8  ــت. ج ــوردار اس ــه برخ ــرد بهین ــول عملک در حص
ــای مناســب هــر  ــر و دم ــل، حداکث به طــور خالصــه حداق

ــد.  ــان می ده ــدی را نش ــه رش مرحل
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شکل 23- تاثیر تنش یخ زدگی در دو مرحله رشدی در یک روز در مرحله 
قبل از گرده افشانی )باال( و 12 برگی )پایین( )مزرعه تحقیقات شوری صدوق( 



63راهنمای کاشت، داشت و برداشت کینوا در شرایط شور

جدول 8- حداقل و حداکثر دمای )درجه سانتی گراد( قابل تحمل برای کینوا 
در مراحل مختلف رشدی

حداقل دما مرحله رشدی
)درجه سانتی گراد(

حداکثر دما 
)درجه سانتیگراد(

3 تا 2- سبز 
)بسته به رقم(

35

دو برگی تا 
غنچه دهی 

-435

035غنچه دهی 

گرده افشانی و 
پرشدن دانه

1525

آفات و بیماری ها

معمـوالً در مراحـل ابتدایـی رشـد در کلیـه پایلوت های 
مـورد بررسـی در کشـور الرو برگخـوار کارادرینا ظاهر شـده 
و سـم پاشـی بـرای کاهش خسـارت آفـت توصیه می شـود. 
در تاریخ های کاشـت اسـفند و شـهریور این آفت در مرحله 
غنچه دهـی ظاهـر شـد ولـی در تاریـخ کاشـت پاییـزه آفت 
مشـاهده نشـد. الرو کارادرینا آفت چغندرقنـد، پنبه، کنجد، 
سـیب زمینی نیز اسـت کـه در اسـتان های فـارس، کرمان، 
خراسـان، مازندران، گیالن، گلسـتان، آذربایجان، کرمانشـاه، 
بروجرد، لرسـتان و خوزسـتان شـیوع بیش تـري دارند. رنگ 
الروهـاي کارادرینـا به طور معمول سـبز ولـي گاهي به رنگ 
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قهـوه اي و حتـي سـیاه هـم دیـده مي شـود و معمـوالً یـک 
نـوار باریـک سـیاه، نارنجـي و سـفید رنـگ در دو طرف بدن 
وجـود دارد )شـکل 24(. بهترین زمان مبـارزه علیه کارادرینا 
هنگامـي اسـت کـه آفـت تخم ریزي کـرده و حتـي مقداري 
از تخم هـا بـاز و الروهـاي ریـز آن خارج شـده باشـند. بهتر 
اسـت بـا مشـاهده تخـم و یـا الروهـاي کوچک سمپاشـي با 
ترکیـب سـم آوانـت و دورسـبان و یـا آوانت با سـایپرمترین 
شـروع و سمپاشـي مرتبه دوم حتماً 10روز بعد تکرار شـود، 
زیـرا تخم ریـزي پروانه هـا و همچنین خروج الروهـا از تخم 

تدریجـي صـورت مي گیرد.

شکل  24- الرو کارادرینای چغندرقند و آثار خسارت )مزرعه تحقیقات 
شوری صدوق یزد با شوری آب 14 دسی زیمنس بر متر( 
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آفــت دیگــری کــه در برخــی پایلوت هــا مشــاهده شــد 
ســنک بذرخــوار Nysius cymoides اســت کــه در طــول 
ــه ظاهــر شــد )شــکل 25(. ایــن ســن از  دوره پرشــدن دان
ــه  ــه تغذی ــر چ ــد اگ ــه می کن ــان تغذی ــان میزب ــذر گیاه ب
ــت دارد.  ــا عمومی ــن آن ه ــز در بی ــدی نی ــای آون از بافت ه
ایــن ســن بذرخــوار بــر روی کینــوا در ایتالیــا نیــز مشــاهده 
شــده اســت و در ایــران در مــزارع کلــزا خســارت می زنــد. 
ــادام و ســیب  ــر روی یونجــه، پنبــه، شــبدر، ب ــن ســن ب ای
نیــز فعالیــت می کنــد و بعــد از برداشــت کلــزا بــه مــزارع و 
باغــات مجــاور هجــوم می بــرد. از آن جایــی کــه ســنک در 
خــاك تخــم می گــذارد شــخم بعــد از برداشــت موجــب از 
بیــن رفتــن ســنک می شــود. برداشــت بــه موقــع، شــخم، 
خــارج کــردن بقایــا از مزرعــه، از بیــن بــردن منابــع غذایــی 
ــزا  ــد از برداشــت کل ــا بع ــر پوره ه ــذ و معاب و انســداد مناف
ــه  ــز توصی ــوا نی ــزارع کین ــه در م ــت ک ــده اس ــه ش توصی
می شــود. در شــرکت کشــت و صنعــت انابــد بــرای مبــارزه 
ــا ســنک از دیازینــون یــک در هــزار و کنفیــدور نیــم در  ب

هــزار اســتفاده شــد. 



راهنمای کاشت، داشت و برداشت کینوا در شرایط شور66

شکل  25- حشره سنک بر روی پانیکول کینوا در مرحله شیری شدن دانه 
)کشت و صنعت انابد(
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یکـی از مهم تریـن بیماری هـای کینـوا در دنیا سـفیدك 
عامـل  اسـپورهای  اسـت.   )Peronospora variabilis(
بیمـاری می توانـد از طریـق بـذر و یـا کاه و کلش باقـی مانده 
در مزرعـه منتقـل شـوند. با توجه بـه اینکه بیمـاری از طریق 
بـذر انتقـال می یابـد، خریـد بذر گواهی شـده اهمیـت زیادی 
دارد. میزان خسـارت ناشـی از سـفیدك بسـته به رقم، مرحله 
رشـدی و رطوبـت نسـبی هـوا دارد. در صورتی کـه در مراحل 
اولیـه رشـد مشـاهده شـود موجب 20 تـا 40 درصد خسـارت 
می شـود. بیمـاری موجـب کاهـش سـطح فتوسـنتز کننـده 
بـا نکـروز و کلـروز شـدن برگ هـا و ریـزش برگ هـا و در 
نهایـت موجب کوچک شـدن انـدازه پانیکـول و عملکـرد دانه 
می شـود. شـرایط مناسب برای سـفیدك رطوبت نسبی باالی 
80 درصـد و دمای بین 18 و 22 درجه سـانتی گراد اسـت. در 
شـرایط بـدون بارندگـی پوشـش سـطح بـرگ با شـبنم صبح 
نیـز بـرای شـروع فعالیـت بیمـاری کافـی اسـت. نشـانه های 
بیمـاری در روی بـرگ بصورت رنگ های کلـروز، زرد، صورتی، 
قرمز و پرتقالی اسـت )شـکل 26( و در پشـت برگ اسپورهای 
خاکسـتری رنـگ قابل مشـاهده اسـت و با پیشـرفت بیماری 
موجـب ریـزش برگ ها می شـود )شـکل 27(. ظهـور بیماری 
در مراحـل ابتدایـی رشـد بـا ریزش برگ و رشـد مجـدد گیاه 
قابل جبران اسـت ولی شـیوع بیماری در مرحله پرشـدن دانه 
بشـدت بـر عملکرد تأثیـر می گذارد. همچنین بر روی پوسـته 
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خارجـی بذر نیز مسـتقر و موجب آلوده شـدن بذور می شـود. 
مهم تریـن روش هـای کنترل آن اسـتفاده از ارقـام متحمل به 
سـفیدك، مدیریـت زراعی مناسـب )آبیـاری و تراکـم بیش از 
حـد موجب شـیوع بیماری می شـود( و اسـتفاده از قارچ کش 
مناسـب اسـت. در بین مناطقی که در کشـور زیر کشت کینوا 
اسـت خسـارت بیماری تاکنون در اسـتان خوزسـتان مشاهده 
شـده اسـت و با توجـه به اینکـه در زمـان وقوع بیمـاری گیاه 
در مراحـل زایشـی اسـت در سـال های وقوع بیمـاری احتمال 
خسـارت و همچنین آلودگی بذور به اسـپور قارچ بسـیار زیاد 
اسـت. بهتر اسـت مبـارزه با آفـات و بیماری ها قبـل از مرحله 
تشـکیل دانه به پایان برسـد تا بقایای سـم در دانه باقی نماند.

شکل  26- تأثیر قارچ عامل بیماری سفیدک بر رنگ برگ و نکروز شدن 

برگ کینوا
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شکل  27- اثر قارچ عامل بیماری بر روی برگ های کینوا در مرحله پرشدن 
دانه بوته سالم )باال( بوته آلوده )پایین( 
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علف های هرز 

کشـت  محدودیـت  در  مهمـی  نقـش  هـرز  علف هـای 
کینـوا برخـوردار هسـتند. علـف هـای هـرز نـه تنهـا بـرای 
منابـع بـا کینـوا رقابـت می کننـد بلکـه در صـورت وجـود 
علف هـای هـرز در بـذر کینـوا، قیمـت آن کاهـش می یابد. 
ایـن  تاریخ کاشـت  بـه  آن  تنـوع  و  علف های هـرز  ظهـور 
راهـکار کنتـرل  گیـاه و منطقـه بسـتگی دارد. مهم تریـن 
علـف هـرز، آبیـاری پیـش از کاشـت و سـپس شـخم اسـت 
مهـم  توصیـه  و  برونـد  خـاك  زیـر  بـه  علف های هـرز  تـا 
بعـدی اسـتفاده از بـذور گواهـی شـده و عـاری از علف های 
هـرز اسـت. معمـوالً یـک یـا دو بـار وجیـن بـرای مبـارزه 
بـا علف هـای هـرز الزم اسـت. علف هـای هـرز در مراحـل 
اولیـه رشـد گیـاه بیش تریـن مشـکل را ایجـاد می کننـد 
)شـکل 28(. بهتـر اسـت وجیـن در مرحله اولیـه فنولوژیکی 
)30 روز بعـد از کاشـت( انجـام شـود. معمـوالً در شـرایط 
شـور علف هـرزی بـه غیر از برخی شورزیسـت ها و خارشـتر 
مشـاهده نمی شـود. مشـکل علف های هـرز در شـرایط غیر 
شـور و کشـت دیم بهـاره و پاییزه بسـیار زیاد اسـت. دوازده 
نـوع مختلـف علف کـش باریـک بـرگ و پهن برگ کـش را 
بـر کینـوا بررسـی  و باریـک برگ کـش کینوا گاالنت سـوپر 
بهتریـن علف کـش معرفی شـد. البتـه کلیـه علف کش های 
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بررسـی شـده بـرای حـذف علف هـای پهن بـرگ موجـب 
تغییـر شـکل فـرم بوتـه و خسـارت بـه کینـوا شـدند. برای 
تولیـد کینـوای ارگانیـک معمـوالً کنتـرل شـیمیایی توصیه 
نمی شـود بـه همیـن دلیـل تاکنـون تأثیـر علف کـش برای 
کنتـرل علف هـای هـرز کینـوا انجـام نشـده اسـت. در حال 
حاضـر بهتـر اسـت فاصلـه ردیف ها طـوری تنظیم شـود که 
امـکان کنتـرل مکانیکـی علف هـای هـرز بـا ماشـین آالت 

موجـود امـکان پذیر باشـد.

شکل  28- ظهور انواع علف های هرز باریک برگ و پهن برگ در مراحل 
اولیه رشد کینوا
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خسارت پرندگان

ــد  ــل رش ــدای فص ــدگان در ابت ــارت پرن ــوالً خس معم
موجــب کاهــش تعــداد بوتــه در مترمربــع می شــود. 
ــل  ــدای فص ــران در ابت ــدگان در دهل ــدید پرن ــارت ش خس
ــدگان در طــول  موجــب از بین رفتــن کل مزرعــه شــد. پرن
ــا رســیدگی  ــه خمیــری ت ــژه مرحل ــه بوی دوره پرشــدن دان
از دانه هــا تغذیــه می کننــد، موجــب شکســتن  نیــز 
ــه باعــث مشــکالت  ــا خوابیــدن بوت بوته هــا و پانیکــول و ب

در برداشــت مکانیــزه می شــوند )شــکل 29(. 

میــزان خســارت پرنــدگان بســته بــه رقــم، فصــل رشــد، 
نــوع پرنــده مهاجــم، میــزان ســاپونین بــذر، شــکل پانیکول، 
ــه  ــی ک ــدت زمان ــه و م ــه مزرع ــت ب ــودن درخ نزدیک ب
کینــوا در منطقــه کشــت می شــود بیــن 12 تــا 60  درصــد 
گــزارش شــده اســت. بــرای کنتــرل پرنــدگان مــوارد زیــر 

ــود.  ــه می ش توصی

1- کشت ارقام با ساپونین باال

ــایر  ــیدگی س ــا رس ــه ب ــی ک ــت در دوره زمان 2- کش
محصــوالت زراعــی همزمــان بــوده و منابــع غذایــی زیــادی 

ــدگان موجــود باشــد.  ــرای پرن ــه ب در منطق

3- استفاده از امواج ماورای صوت
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ــور  ــکاس ن ــب انع ــه موج ــایلی ک ــتفاده از وس 4- اس
می شــوند و یــا بــا وزش بــاد صــدا ایجــاد می کننــد. 

شکل 29- تأثیر خسارت پرندگان بر پانیکول و شکستن بوته ها
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برداشت کینوا 

ــی  ــد زمان ــت: برداشــت دســتی بای ــا دس ــت ب برداش
ــاًل از  ــت خــود را کام ــه رطوب ــذور و بوت انجــام شــود کــه ب
دســت نــداده باشــند )رطوبــت دانــه 20 درصــد و از ارتفــاع 
بوته هــا  اســت  بهتــر   .) ســاقه  ســانتی متری   20-30
بصــورت ســرپا و یــا بصورتــی گذاشــته شــوند کــه جریــان 
ــه  ــت دان ــد و رطوب ــک کن ــول را خش ــاب پانیک ــوا و آفت ه
بــه 15-12درصــد برســد. خرمنکوبــی بــا خرمنکــوب غالت 

ــکل 30(. ــت )ش ــر اس امکان پذی

شکل 30- برداشت دستی کینوا و قرار دادن بوته ها در آفتاب
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برداشــت بــا کمبایــن غــالت: بــرای برداشــت مکانیــزه 
ــد  ــیدگی باش ــی رس ــد دارای یکنواخت ــی بای ــم انتخاب رق
ــد  ــد باش ــن 14-12 درص ــه بی ــت دان ــن رطوب و همچنی
ــر  ــت بهت ــرد(. برداش ــف ک ــه را نص ــوان دان ــدان بت )با دن
اســت بیــن ســاعت 11صبــح تــا 3 بعــد از ظهــر انجام شــود 
)شــکل 31(. برداشــت بــا کمباین هــای موجــود بــا اعمــال 
تنظیمــات مــورد نیــاز امکان پذیــر بــوده و همچنیــن 
ــا دســتگاه های بوجــار یونجــه  بعــد از برداشــت بوجــاری ب
آزمــون شده اســت. رنــگ پوســته خارجــی دانــه در زمــان 
برداشــت بشــدت تحــت تأثیــر دمــای دوره رســیدگی بــذر 
قــرار می گیــرد و ممکــن اســت رنــگ پوســته خارجــی یــک 
رقــم دانــه زرد، قرمــز، پرتقالــی و یــا زرد باشــد )شــکل 32(.

در مناطقــی کــه امــکان بارندگــی پاییــزه در دوره 
رســیدگی بــذور وجــود دارد در تاریــخ کاشــت مــرداد 
ــش  ــول افزای ــی روی پانیک ــال جوانه زن ــهریور احتم ــا ش ی
ــاظ  ــا از لح ــن ژنوتیپ ه ــه بی ــکل 33(. البت ــد )ش می یاب
صفــت جوانه زنــی روی پانیکــول تنــوع زیــادی وجــود دارد. 
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شکل  31- برداشت کینوا با کمباین در کشت و صنعت انابد

شکل  32- رنگ دانه تولید شده یک رقم در یزد سال 1395، 1396 )راست( 
و دانه تولید شده در انابد سال 1396 )چپ(
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شکل 33– جوانه زنی روی پانیکول کینوا در رطوبت باال در زمان رسیدگی 
فیزیولوژیک

میزان تولید

میــزان تولیــد کینــوا در شــرایط زارعیــن در کشــورهای 
ــا 2 تــن در هکتــار اســت گرچــه  آمریــکای جنوبــی 0/5 ت
عملکــرد پنــج تــن در هکتــار در شــرایط اقلیمــی مناســب 
و در سیســتم های کشــاورزی فشــرده در کشــور پــرو ثبــت 
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شــده اســت. میــزان ســازگاری و تولیــد ژنوتیپ هــای 
ــد، پاکســتان، مراکــش،  ــوا در کشــورهای هن ــف کین مختل
ــور  ــرایط ش ــران در ش ــی و ای ــوریه، دب ــا، س ــه، ایتالی ترکی
بررســی شــده اســت. در کلیــه آزمایش هــا، ســازگاری 
ــش  ــد بخ ــیار امی ــور بس ــرایط ش ــد در ش ــزان تولی و می
بوده اســت. در دبــی عملکــرد دانــه 10-5 تــن در هکتــار و 
ــار گــزارش شده اســت. در هنــد  ــن در هکت بیومــاس 40 ت
ــتند.  ــار داش ــن در هکت ــرد 9 ت ــا عملک ــی ژنوتیپ ه برخ
ــا شــوری  ــات شــوری ت ــی تحقیق ــز مل ــز مرک ــران نی در ای
14 دســی زیمنــس بــر متــر در ایســتگاه تحقیقــات شــهید 
صدوقــی یــزد عملکــرد 4/3-3/2 تــن در هکتــار را گــزارش 
ــم  ــا در شــرایط دی ــش ژنوتیپ ه ــج آزمای نموده اســت. نتای
ــزه )گســتان( و بهــاره )گلســتان، مراغــه و کرمانشــاه(  پایی
ــتان  ــم اس ــزه دی ــرایط پایی ــود. در ش ــش ب ــد بخ ــز امی نی
ــن  ــن 4-1/5 ت ــپ بی ــه ژنوتی ــته ب ــرد بس ــتان عملک گلس
ــن  ــه بی ــرد دان ــاره عملک ــم به ــرایط دی ــار و در ش در هکت
2-0/5 تــن در هکتــار بــود. نتایــج مشــابهی در پایلوت هــای 
اجــرا شــده در ســطوح وســیع تر در نقــاط مختلــف کشــور 
نیــز مشاهده شده اســت. بررســی نتایــج پایلوت هــا در 
ــه  ــان داد ک ــن نش ــرایط زارعی ــف در ش ــتان های مختل اس
شــوری عامــل نهایــی در تعییــن عملکــرد نبــوده اســت بلکه 
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ــذار  ــل تأثیر گ ــن عام ــع مهم تری ــر مرب ــه در مت ــم بوت تراک
در عملکــرد نهایــی اســت. آمــاده ســازی بســتر بــذر، عمــق 
کاشــت، مصــرف بــذر بــا قــوه نامیــه مناســب و کاشــت بــذر 
بــه میــزان توصیــه شــده در دســتیابی بــه تراکــم مناســب 

ــادی برخــوردار اســت. ــه از اهمیــت زی بوت

مدیریت بعد از برداشت

رســیدگی  زمــان  از  برداشــت  از  بعــد  مدیریــت   
ــه  ــت ک ــی اس ــا زمان ــود و ت ــروع می ش ــک ش فیزیولوژی
ــده اســتفاده شــود.  ــدی توســط مصرف کنن محصــول تولی
بایــد 12- انبــار  نگهــداری در  رطوبت دانــه در زمــان 
ــا،  ــد قارچ ه ــب رش ــاال موج ــت ب ــد. رطوب ــد باش 10 درص
باکتری هــا، حشــرات و جوانه زنــی بــذور می شــود. در 
ــذور را در ســایه و  ــودن رطوبــت می تــوان ب ــاال ب صــورت ب
یــا بــا خشــک کن های مصنوعــی بــا دمــای 35-30 درجــه 
ــده  ــال آین ــه در س ــذوری ک ــود. ب ــانتی گراد خشــک نم س
بایــد کشــت شــوند بایــد در ســایه و بــا جریــان هوا خشــک 
ــه و  ــذر قرار گرفت ــراف ب ــوا در اط ــن کین ــرا جنی ــوند زی ش
ــداری  ــرای نگه ــت. ب ــت کننده اس ــش محافظ ــدون پوش ب
ــاری از کاه و  ــد بوجــاری شــده و ع ــذر بای ــار، ب ــذر در انب ب
کلــش باشــد. همچنیــن بذرهــا را می تــوان براســاس انــدازه 
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نیــز طبقه بنــدی نمــود تــا بــرای فــرآوری و فــروش آمــاده 
شــوند. بــذور بایــد بــر روی پالــت قرار گیرنــد و مســتقیم بــا 
زمیــن در ارتبــاط نباشــند. فاصلــه پالت هــا بایــد از دیــوار 
ــار  ــد. انب ــانتی متر باش ــقف 150 س ــانتی متر و از س 80 س
ــا کــف ســیمانی باشــد. ســیلوهای  بایــد خشــک و تمیــز ب
فلــزی نیــز مناســب می باشــند. دمــای انبــار بــرای بــذوری 
کــه در مناطــق مرتفــع تولیــد شــده و در طــول زمســتان 
ــه  ــر از 15 درج ــد کم ت ــوند بای ــداری می ش ــار نگه در انب

ــد.   ــانتی گراد باش س

فرآوری سنتی و صنعتی بذر

حــذف ســاپونین مهم تریــن مرحلــه از فراینــد فــرآوری 
دانــه اســت. ســاپونین ترکیبــی تلــخ مــزه محلــول در آب در 
پوســته خارجــی بــذر کینــوا کــه دارای چهــار الیــه اســت، 
ــت.  ــن اس ــوار و خش ــک، ناهم ــه خش ــته دان ــت. پوس اس
ــروه  ــز در گ ــای قرم ــزان گلبول ه ــر می ــاپونین گرچــه ب س
ــاده  ــک م ــوان ی ــه عن ــی ب ــر دارد ول ــی A و O تأثی خون
ــناخته  ــون ش ــی خ ــده چرب ــش دهن ــرطان و کاه ــد س ض
ــاع  ــاه دف ــاپونین در گی ــی س ــش بیولوژیک ــت. نق شده اس
ــه  ــه ب ــت ک ــدگان و بیماری هاس ــرات، پرن ــل حش در مقاب
ــف  ــوع مختل ــون 20 ن ــت. تاکن ــخ آن اس ــزه تل ــل م دلی



81راهنمای کاشت، داشت و برداشت کینوا در شرایط شور

ســاپونین در پوســته خارجــی بــذور کینــوا مشــاهده شــده 
ــوع  ــاپونین تن ــزان س ــر می ــا از نظ ــن ژنوتیپ ه ــت. بی اس
زیــادی وجــود دارد. میــزان ســاپونین در ژنوتیپ هــای 
ــخ کینــوا 3-1 درصــد، در ژنوتیپ هــای شــیرین 0-0/1  تل
ــد  ــیرین 1-0/1 درص ــه ش ــای نیم ــد و در ژنوتیپ ه درص
ــه آمــاده طبــخ بایــد حداکثــر  اســت. میــزان ســاپونین دان
ــب دو  ــا ترکی ــر ی ــد. دو روش خشــک و ت 0/1 درصــد باش
ــاپونین  ــود. س ــتفاده می ش ــاپونین زدایی اس ــرای س روش ب
را می تــوان بــا شســتن و یــا بــا ســایش از پوســته خارجــی 
حــذف نمــود. در روش ســایش پســاب تولیــدی نــدارد ولــی 
ــن  ــته از بی ــود در پوس ــی موج ــر غذای ــداری از عناص مق
ــپرم  ــن و آندوس ــوا در جنی ــه کین ــن دان ــی رود. پروتئی م
دانــه اســت و تنهــا چهار درصــد پروتئیــن در پوســته 
خارجــی دانــه اســت و فراینــد ســاپونین زدایی تأثیــری بــر 
ــزان کلســیم  ــر می ــا ب ــدارد و تنه ــه ن ــن دان ــزان پروتئی می
ــد تأثیــر  ــه قــرار دارن و فســفر کــه در پوســته خارجــی دان
ــک  ــوی نزدی ــور بولی ــنتی در کش ــذارد. در روش س می گ
ــا 40  ــدت 30 ت ــه م ــزی ب ــروف فل ــذور در ظ ــک زار ب نم
ــی  ــوه ای طالی ــه قه ــا دان ــرارت داده می شــود ت ــه ح دقیق
ــذر موجــب شــکننده شــدن  ــگ شــود. حــرارت دادن ب رن
ــب  ــنگ موج ــن دو س ــایش بی ــا س ــی و ب ــته بیرون پوس
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ــپس  ــود. س ــادی می ش ــداری زی ــه مق ــاپونین ب ــذف س ح
ــرای  ــه حــذف می شــود. ب ــاد پوســته خارجــی دان ــا ب ــا ب ب
ــت  ــوند و رطوب ــته می ش ــذور شس ــار ب ــرد و غب ــذف گ ح
دانــه بــه 15 درصــد کاهــش می یابــد. روش ســنتی 
ســاپونین زدایی بســیار وقت گیــر اســت و 6-3 ســاعت 
بــرای هــر 11 کیلوگــرم بــذر وقــت نیــاز اســت. روش دیگــر 
اســتفاده از ماشــین لباسشــویی های کوچــک بــرای حــذف 
ســاپونین بــذر اســت. در ایــن روش یــک کیلوگــرم بــذر بــا 
مقادیــر متوســط آب در ماشــین لباسشــویی ریختــه و زمان 
ــد از  ــود. بع ــم می ش ــه تنظی ــه دقیق ــر روی س ــش ب چرخ
ایــن زمــان کــف رویــی گرفتــه و چرخــش مجــدداً تکــرار 
می شــود. یــک تــا دوبــار نیــز آب تعویــض می شــود. 
ــکل 34(.  ــوند )ش ــک می ش ــاب خش ــذور در آفت ــپس ب س
ایــن روش هــای ســنتی بــرای مصــرف خانــواده در مقیــاس 
ــین هایی  ــی ماش ــت. در روش صنعت ــب اس ــک مناس کوچ
ــر  ــت تأثی ــر تح ــه را کم ت ــت دان ــه کیفی ــد ک ــری دارن برت
قــرار دهنــد. در روش صنعتــی روش خشــک و تــر بصــورت 
تــوام اســتفاده می شــود ولــی بــرای صرفه جویــی در 
مصــرف آب روش خشــک برتــری دارد. در روش خشــک بــا 
اســتفاده ســایش مکانیکــی دانــه بــه دیــواره زبــر و ســپس 
الــک ســاپونین حــذف می شــود و ســاپونین بصــورت پــودر 
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ــکل  ــه در ش ــتگاهی ک ــود. دس ــارج می ش ــتگاه خ از دس
ــاعت  ــو در س ــرعت 100 کیل ــا س ــود ب ــاهده می ش 35 مش
ســاپونین زدایــی کینــوا بــا روش خشــک را انجــام می دهــد 
و پــودر ســاپونین و بــذور عــاری از ســاپونین را از دســتگاه 
ــت  ــن اس ــم ممک ــه رق ــته ب ــوالً بس ــود. معم ــارج می ش خ
ــد از  ــه بع ــا اینک ــود و ی ــتگاه داده ش ــه دس ــار ب ــذور دو ب ب
ایــن مرحلــه شستشــو انجــام شــود. در بســته بندی هایــی 
ــر روی آن هــا نوشــته شــده  ــازار موجــود اســت ب کــه در ب
اســت 12ســاعت در آب خیســانده شــود. ایــن روش موجــب 
ــا قیمــت  ــذر ب ــذر شــده و ب کاهــش هزینه هــای فــراوری ب
مناســب تحویــل مصــرف کننــده می شــود. میــزان افــت در 
روش ســاپونین زدایی خشــک 10 درصــد و در روش خشــک 
و تــر تــوام 15 درصــد می باشــد. در صــورت اســتفاده 
ــته  ــل از بس ــذر قب ــت ب ــد رطوب ــر بای ــک و ت از روش خش
ــذور ســاپونین زدایی شــده  ــه 12 درصــد برســد. ب بنــدی ب
ــوا  ــوند و آرد کین ــتقیم، آرد می ش ــرف مس ــر مص ــالوه ب ع
40 درصــد در تولیــد نــان و ماکارونــی، 60 درصــد در تولیــد 
کیــک و 70 درصــد در تولیــد بیســکویت مورد اســتفاده قرار 
ــده و  ــم ش ــای حجی ــد نان ه ــن در تولی ــرد. همچنی می گی
محصــوالت مختلــف بــرای افــزودن بــه شــیر و یــا مصــرف 

ــل اســتفاده اســت )شــکل 36(.  ــج قاب بصــورت برن
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شکل 34- شستشوی بذور در مقیاس خانگی

شکل  35- دستگاه ساپونین زدایی بذر کینوا به روش خشک
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ادامه شکل  35-  بذور اولیه )باال راست(، بذور ساپونین زدایی شده )باال چپ( 
و پودر ساپونین )پایین( 
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شکل 36- محصوالت مختلف تولید شده از کینوا
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کینوا و تغذیه دام و طیور

بــذر، کاه و کلــش و همچنیــن علوفــه ســبز کینــوا بــه 
دلیــل پروتئیــن بــاال بــرای دام و طیور قابل اســتفاده اســت. 
ســاپونین پوســته بــذر مهم تریــن مشــکل اســتفاده از بــذور 
بــرای تغذیــه طیــور اســت. بــذور شســته شــده و یــا طبــخ 
ــن  ــره جایگزی ــک جی ــوان ی ــد به عن ــوا می توانن ــده کین ش
ذرت در تغذیــه طیــور مــورد اســتفاده قرار گیرنــد. همچنین 
آرد کینــوا می توانــد به عنــوان یــک منبــع پروتئیــن 
جایگزیــن ذرت و ســویا بــرای تغذیــه طیــور گوشــتی مــورد 
ــاری  ــی و بوج ــت، خرمنکوب ــرد. برداش ــرار گی ــتفاده ق اس
کینــوا دارای محصــوالت جانبــی اســت کــه می توانــد 
ــوا  ــای کین ــرد. بقای ــتفاده قرار گی ــورد اس ــه دام م در تغذی
ــره  ــوالف در جی ــا ی ــو و ی ــای ج ــن بقای ــد جایگزی می توان
غذایــی دام شــود. میــزان تولیــد کاه و کلــش کینــوا بســته 
بــه ژنوتیــپ و شــوری بیــن 3 تــا 10 تــن در هکتــار اســت.

ــب،  ــاك مناس ــع آب و خ ــت مناب ــل محدودی ــه دلی ب
ــالت  ــف ف ــق مختل ــول در مناط ــای معم ــت علوفه ه کش
ــن  ــب جایگزی ــای مناس ــا گونه ه ــد ب ــور بای ــزی کش مرک
ــک  ــوان ی ــد به عن ــوا می توان ــق کین ــن مناط ــود. در ای ش
ــن  ــرد. بهتری ــرار گی ــه ق ــورد توج ــز م ــه ای نی ــاه علوف گی
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ــان  ــیالژ زم ــر و س ــرای علوفه ت ــوا ب ــت کین ــان برداش زم
ــزان  ــه 18-17 و می ــن علوف ــه پروتئی ــت ک ــی اس گل ده

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــد گ ــز 3/4 درص ــیم نی کلس

تولید بذر

بــذور کینــوا در زمــان رســیدگی دارای رنگ هــای 
متنوعــی هســتند. شــامل، ســفید، زرد، پرتقالــی، صورتــی، 
بنفــش، قهــوه ای روشــن، قهــوه ای تیــره، قهــوه ای متمایــل 
ــز،  ــگ قرم ــه رن ــه س ــکل 37(. البت ــیاه )ش ــبز و س ــه س ب
ــوا  ــم های کین ــده اند. در ژرم پالس ــاری ش ــیاه و زرد تج س
66 نــوع رنــگ دانــه ثبــت شــده اســت. از لحــاظ شــکل دانه 
ــه  نیــز بیــن ژنوتپپ هــا تنــوع زیــادی وجــود دارد. قطر دان
ــا  ــت ب ــذور درش ــت. ب ــر اس ــا 2/66 میلی مت ــن 1/36 ت بی
ــی  ــن الملل ــای بی ــر در بازاره ــدازه 2/66-2/20 میلی مت ان
ــه کینــوا بیــن  ــد. وزن صــد دان ــی دارن ــازار پســندی خوب ب
0/12 تــا 0/60 گــرم اســت. شــرایط اقلیمــی دوره پرشــدن 
ــکل  ــذارد. ش ــر می گ ــه تأثی ــدازه دان ــر ان ــدت ب ــه بش دان
ــا  ــادی اســت از عدســی ت ــوا نیــز دارای تنــوع زی ــذر کین ب

مخروطــی متغیــر اســت )شــکل 37(. 
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شکل 37- تنوع رنگ )باال(، شکل و اندازه دانه کینوا )پایین(

یـک خصوصیـت غیـر معمول در بـذور کینوا خـواب بذر 
اسـت کـه بشـدت تحـت تأثیر رقـم و اقلیـم قـرار می گیرد. 
منظـور از خـواب بـذر و رکـود اینسـت کـه بـذر دارای قـوه 
نامیه اسـت ولـی با قرار گرفتن در شـرایط مناسـب نیز قادر 
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بـه جوانه زنـی نیسـت. در کشـت بهـاره کـه بـذور در طـول 
تابسـتان می رسـند به علـت دمای بـاال و فتوپریـود طوالنی 
درطـول دوره پرشـدن دانـه بذرهـای تولیـدی دچـار رکـود 
می شـوند. پوسـته خارجی بذر که در طول تابسـتان تشکیل 
می شـوند نقـش مهمـی در رکـود بـذر دارد. در این شـرایط 
سـوراخ کـردن بـذر موجب بهبـود جوانه زنـی تا میـزان 80 
درصـد می شـود. در واقـع میانگیـن دمـا در طـول 30 روز 
قبـل از برداشـت نقـش مهمـی در ایجـاد رکـود بـذور دارد. 
افزایـش میانگیـن دمـا بـه بیـش از 20 درجـه سـانتی گراد 
در طـول دوره پرشـدن دانـه موجـب رکـود بـذور می شـود. 
از طـرف دیگـر رکـود حاصـل از دمـای پاییـن و فتوپریـود 
کوتـاه در طـول دوره پرشـدن دانـه ناشـی از میـزان بـاالی 
هورمـون اسـید آبسـیزیک در جنیـن بـذر اسـت. بـا توجـه 
بـه مشـکالت شکسـتن خـواب بـذر در مقادیـر تجـاری نیاز 
اسـت بـذر تولیدی بـا کیفیت باال در شـرایط مناسـب تولید 
و نگهـداری شـود. بـا عنایت بـه موارد فـوق مدیریـت تاریخ 
کاشـت مـزارع بـذری از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. البته 
در بیـن ژنوتیپ هـا تنـوع زیـادی از لحـاظ رکود بـذر وجود 
دارد و تعییـن تاریـخ کاشـت مناسـب مـزارع بـذری در هـر 
اقلیـم بـرای هـر ژنوتیـپ از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت. 
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نکات مهم  ایجاد مزارع بذری

ــن  ــت تعیی ــه دق ــد ب ــذری بای ــزارع ب ــخ کاشــت م تاری
ــدی  ــای تولی ــد بذره ــه ش ــه گفت ــه ک ــا همان گون ــود ت ش

ــه مناســبی داشــته باشــند.  ــوه نامی ق

ــوری  ــزی و ش ــت، حاصلخی ــاظ باف ــد از لح ــاك بای خ
ــا شناســایی بوته هــای خــارج  ــاده باشــد ت یکنواخــت و آم

ــه آســانی انجــام شــود.  از تیــپ ب

ــود دارد  ــف وج ــام مختل ــذر ارق ــد ب ــه تولی ــر برنام اگ
ــت شــود.  ــام رعای ــن ارق ــر بی ــه ایزوالســیون 100 مت فاصل

ــرگ،  ــر شــکل ب ــم ب ــا و تراک ــر تنش ه ــل تأثی ــه دلی ب
ــک  ــا در ی ــاز اســت ت ــاخه دهی نی ــرم ش ــه و ف ــاع بوت ارتف
ــکان  ــا ام ــد شــود ت ــه تولی ســطح شــوری آب هســته اولی

ــد.  ــته باش ــود داش ــوط وج ــای مخل ــایی بوته ه شناس

ــر  ــذر تأثی ــه ب ــوه نامی ــگ و ق ــدازه، رن ــر ان ــم ب اقلی
ــم  ــر رق ــرای ه ــاخص ها ب ــن ش ــت ای ــاز اس ــذارد نی می گ

ــود.  ــن ش ــت تعیی ــخ کاش ــه و تاری ــان منطق در هم

مخلــوط کشــی خــارج از تیــپ ســایر ارقــام در دو گــرده 
ــگ  ــر رن ــه تغیی ــه و مرحل ــدن دان ــه پرش ــانی و مرحل افش

انجــام شــود.
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بویــژه  هــرز  علف هــای  از  عــاری  بایــد  مزرعــه 
ــن  ــد و همچنی ــوا باش ــواده کین ــم خان ــرز ه ــای ه علف ه

عــاری از بیمــاری ســفیدك باشــد. 

انبارمانی

بــذور کینــوا جــزو بــذور ارتدکــس1 دســته بندی 
می شــوند. بــذور ارتدکــس، بــذوری هســتند کــه بــه 
ــه  ــه ب ــت دان ــش رطوب ــوده و کاه ــاوم ب ــیدگی مق آب کش
ــذور  ــد. در ب ــارت وارد نمی کن ــذر خس ــه ب ــد ب پنج درص
ارتدکــس مدیریــت رطوبــت، دمــای انبــار و کاهــش 
ــذر  ــری از زوال ب ــی در جلوگی ــش مهم ــذر نق ــت ب رطوب
دارد. از لحــاظ انبــار مانــی بیــن ژنوتیپ هــای کینــوا 
ــت  ــار تح ــذر در انب ــت ب ــود دارد. رطوب ــادی وج ــوع زی تن
ــت  ــرد. در رطوب ــرار می گی ــار ق ــبی انب ــت نس ــر رطوب تأثی
ــاال قــوه نامیــه بــذور کینــوا بــه شــدت کاهــش  و دمــای ب
ــار نقــش مهمــی در شکســتن خــواب  ــای انب ــد. دم می یاب
ــج  ــل پن ــانتی گراد در مقاب ــه س ــای 25 درج ــذر دارد. دم ب
درجــه موجــب از بیــن رفتــن رکــود بــذر در ژنوتیپ هــای 
کینــوا می شــود. بهتریــن دمــای انبــار بیــن 15-8 درجــه 
ــا رطوبــت 50-15 درصــد توصیــه می شــود  ســانتی گراد ب

1. Ortodex
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و بســته بندی بــذور بایــد مانــع از جــذب رطوبــت محیــط 
شــود. بســته بندی کــه بــرای بــذور گنــدم اســتفاده 
ــذر  ــت ب ــز مناســب اســت. رطوب ــوا نی ــرای کین می شــود ب

ــد.  ــد باش ــت 12-10 درص ــر اس ــی بهت ــار مان ــرای انب ب
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ــوزش و  ــات، آم ــازمان تحقیق ــزد. س ــتان ی ــوا در اس کین

ــی ــرح تحقیقات ــی ط ــزارش نهای ــاورزی. گ ــج کش تروی

 .1396  .bف دهقانــی،  و  و.  ســلطانی،  م.،  صالحــی، 
پتانســیل تولیــد کینــوا در فــالت مرکــزی ایــران. همایــش 

ــم.  ــران- ق ــزی ای ــر مرک ــیه کوی ــه ای حاش منطق

صالحــی، م. دهقانــی، ف. و ســلطانی، و.a 1397. تاثیــر 
ــر  ــذر ب ــگ ب ــف پرایمین ــای مختل تنــش شــوری و روش ه
ــای  ــه تنش ه ــوا. مجل ــه کین ــات گیاهچ ــبز و خصوصی س

ــرش. ــی. پذی ــوم زراع محیطــی در عل

صالحــی، م.، و پــورداد، س. b 1397. بررســی مقدماتــی 
برخــی خصوصیــات زراعــی و عملکــرد ژنوتیپ هــای کینــوا 
ــوزش و  ــات، آم ــازمان تحقیق ــور. س ــم کش ــرایط دی در ش

ترویــج کشــاورزی . گــزارش نهایــی در دســت تدویــن. 

صالحــی، م.c 1397. انتخــاب ژنوتیپ هــای برتــر کینــوا 
تحــت تنــش شــوری. ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج 

کشــاورزی. گــزارش نهایــی. در دســت تدوین.

صالحــی، م.، دهقانــی، ف، ســلطانی، و. و شــیران، م. 
d 1397. تولیــد هســته اولیــه بــذر )نوکلئــوس(  و تعییــن 
آســتانه تحمــل بــه تنــش شــوری ژنوتیپ هــای در دســت 
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معرفــی کینــوا. طــرح مشــترك صنــدوق حمایــت از 
پژوهشــگران و ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

ــالیانه. ــزارش س ــاورزی. گ کش

م.  صالحــی،  م.  االحمــدی،  جامــی  م.  مصطفایــی، 
شــهیدی، ع. 1396. اثــر ســطوح مختلــف آبیــاری و تراکــم 
ــوا. اولیــن همایــش  ــاه کین ــات عملکــردی گی ــر خصوصی ب
ملــی فرصت هــای نویــن تولیــد و اشــتغال در بخــش 

ــران. ــد- ای ــور. بیرجن ــرق کش ــاورزی در ش کش


