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چهارتخته  تحقیقاتیایستگاه سالن جلسات و  هاي محل در 1395شهریور سال  27روز مزرعه کینوا در تاریخ 

هدف از این برنامه  .برگزار شد آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاريمرکز تحقیقات و  واقع در
تغییر با عنایت به از طرف دیگر هاي زراعی آن بود.  برداران با گیاه جدید کینوا و ویژگی آشنا نمودن کارشناسان و بهره

یک گونه زراعی جدید که تا حدودي نسبت به شرایط خشکسالی  و توسعه کشت ،بحران خشکسالی در کشوراقلیم و 
پایداري تولید غذا در ایران به عنوان یک محصول زراعی تواند در  کینوا میباشد لذا  ضروري می و شوري متحمل است
  مناسب معرفی گردد.

جناب هال و بذر، رئیس محترم موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نجناب آقاي دکترگودرز نجفیان در این برنامه 
کارشناسان مرکز تحقیقات و سازمان جمعی از ، اکینو ملی هاي محترم پروژه مسئول آقاي دکتر محمود باقري مجري

پس از خیرمقدم معاون محترم پژوهش و فناوري شرکت نمودند.  تعدادي از کشاورزان پیشروو  جهاد کشاورزي استان
  اجرا شد. ي زیر  زمانبندي شده جدولمطابق با برنامه  ،گرامی مرکز به حضار

  
  27/6/1395کینوا مورخ   بندي روز مزرعه جدول برنامه زمان

  ساعت  عنوان برنامه  ردیف 
  9- 9:05  تالوت قرآن مجید  1
  9:05 - 9:10  سرود ملی جمهوري اسالمی  2
 خیر مقدم توسط دکتر عبدالمحمد محنت کش،  3

  معاون محترم پژوهش و فناوري مرکز 
9:20 -9:10  

  سخنرانی مهندس حمیدرضا دانش   4
  معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزي

9:35 - 9:20  

  9:35- 9:40  کلیپ معرفی استان   5
  سخنرانی جناب آقاي دکترگودرز نجفیان  6

  رئیس محترم موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
10:00 -9:40  

  سخنرانی مهندس علیرضا موالئی  7
  با عنوان آشنایی با گیاه کینوا و نتایج تحقیقاتی کشت آن در شهرکرد 

10:20 -10:00  

  10:20- 10:50  پذیرایی   8
بازدید از پروژه سازگاري ارقام و کشت ازدیادي محصول کینوا و   9

  هاي تحقیقاتی ایستگاه چهارتخته سایر پروژه
12:00 -10:50  
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هاي  مزرعه و انتقال نتایج کاربردي حاصل از پروژه آقاي دکتر نجفیان در خصوص اهمیت روزجناب 
و کشت ارقام آن  ینوابا ک ییآشنا "سخنرانی با عنوان . سپس هاي زراعی رهنمودهایی را بیان نمودند تحقیقاتی به عرصه

نقش ینوا و ک ییغذا یتاهمشامل این سخنرانی هاي  سرفصلارائه شد. در قالب اشکال و تصاویر مناسب   " در شهرکرد
نتایج تحقیقات انجام شده ، گیاه و زراعت ، شرایط اقلیمی مناسب جهت کشت کینوا، موفولوژيانسان آن در تغذیه

در خصوص کینوا و کشت آن همچنین  کینوا بود.آشنایی با خصوصیات ارقام و  ایران و به ویژه در شهرکردکینوا در 
در پایان از پروژه تحقیقاتی کینوا و برنامه کشت ازدیادي  .در اختیار حاضرین قرار گرفتتهیه و لیفلت در شهرکرد، 

  چهار ژنوتیپ این محصول بازدید به عمل آمد. برخی از موضوعات مطرح شده در سخنرانی به شرح زیر بود. 
 Chenopodium با نام علمی شود گیاهی است  تلفظ می Kee-noh-uhو یا  Keen-wahکینوا که به دو صورت 

quinoa Willd 2( آلوتتراپلوئیدو  اي یکساله . کینوا گونهیاناسفناجو زیرخانواده  تاج خروسیان از خانوادهn =4x=36 (
قدمت این  .می باشددر بولیوي، پرو و شیلی هاي آند  اي رشته کوه مریکاي جنوبی در نواحی کوهپایهآمنشأ آن بوده، 

ي کینوا به منظور تغذیه  معموالً از دانهذکور بوده است. سال است که مورد تغذیه مردم در مناطق م 5000گیاه بیش از 
از بذور هاي کینوا نیز قابل مصرف بوده و طعم مطلوبی به ساالد می دهد.  شود، با این وجود برگ انسان استفاده می

امنیت غذایی در با توجه به جایگاه ویژه و اهمیت زیاد کینوا در ایجاد جوانه زده کینوا نیز در ساالد استفاده می گردد. 
حد توسط مجمع عمومی سازمان ملل مت 2013باشند، سال  کشورهایی که از نظر تأمین پروتئین با محدودیت مواجه می

دماهاي . کینوا نیازمند هواي خنک و روز کوتاه، براي رشد، گلدهی و تولید دانه است .به نام سال کینوا نامگذاري شد
. این گیاه به خشکی و شوري مقاوم شود ي کینوا واند موجب عقیم شدن دانه گردهت می گراد سانتیدرجه  35باالتر از 

 داري در عملکرد آن داشته باشد. معنیمی تواند اثر  کم آبی دارد، اگرچه آبیاريمناسبی نسبت به  کینوا تحمل باشد. می
بذور با جذب آب جوانه ، کاشت کینواپس از  شنی است. - لومی و یا لومی -هاي شنی خاك مناسب براي آن خاك

  .شود برگی بر روي سطح خاك ظاهر میاولین برگ حقیقی به صورت دو ، زده
سریع ها  آن رسد رشد متر می سانتی 30به  ها زمانی که ارتفاع بوتهرشد کینوا پس از کاشت کند است ولی از 

پس از انجام عمل شود.  هاي جانبی ظاهر می آذین سنبله در بخش انتهایی ساقه و شاخه با ادامه رشد گیاه، گلگردد.  می
 هاي رنگبوده و به  Amaratiformeو  Glomerularدو شکل  آذین به گل .گردد ها، بذر تشکیل می انی درگلافش گرده
  شود. می مشاهدهسفید، زرد، صورتی، قرمز تیره و ارغوانی  متنوع

روز است.  90- 125طول دوره رشد ارقام زراعی کینوا متر است.  2متر تا بیش از  سانتی 45ارتفاع بوته کینوا  
 11/0تا  8/0بین کینوا  بذرهاي  باشد. اندازه درصد می 10-15شنی در آن گاین گیاه خودگشن است ولی میزان دگر

 .باشد اي، بنفش، ارغوانی و سیاه می سفید، کرم، زرد، نارنجی، قهوه مانند مختلفیهاي  داراي رنگ بذرهامتر است.  میلی
) با شیر خشک گردید. FAOسازمان خواروبار جهانی (کینوا موجب مقایسه آن توسط  ي ارزش غذایی بسیار باالي دانه

اهمیت غذایی کینوا مربوط به پروتئین باال، ترکیب کامل و متعادل اسیدهاي آمینه، کلسیم، پتاسیم، فسفر، منیزیوم، آهن 
 2/4درصد، خاکستر  1/60درصد، نشاسته  1/4- 8/8درصد، چربی  10- 18باال و سدیم پایین است. پروتئین آن بین 
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باشد. کینوا فاقد گلوتن است  درصد می 56وجود در خاکستر تا باشد. پتاسیم و فسفر م درصد می 4/3درصد و فیبر آن 
  . شود توصیه می ،وبراي افرادي که به این ماده حساسیت دارند (مبتالیان به سیلیاك)

نشان سپهوند و همکاران به عنوان مثال  ،شده است مبر روي کینوا در داخل کشور انجا قتحقیتاکنون چندین 
به نحوي که برخی  ،کند زیر صفر را تحمل می گراد سانتیدرجه  4این گیاه تا دماي ، جدر شرایط زراعی کراند  داده

هاي کینوا مشاهده نگردید. در تحقیقاتی دیگر  هاي هرز در مزرعه از بین رفته ولی هیچ اثري از سرمازدگی در بوته علف
هیچ خطري را براي محصوالت  در خصوص پایش گیاه طی سه سال در ایران مشخص شد که پس از برداشت، این گیاه

  کند.  بعدي ایجاد نمی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی چهارتخته واقع در  تحقیقاتی ایستگاه در پژوهشی که در

نتایج  .هاي کامل تصادفی بررسی شدند رقم کینوا در قالب طرح آماري بلوك 12 استان چهارمحال و بختیاري انجام شد
طول باشد.  روز می 83با طول دوره رشد  Titicacaترین رقم  زودرس ه استنشان داد )،1394(سال  پژوهشسال قبل این 

 از نظر عملکرد دانه ارقام روز بود.  88و  103، 98، 100به ترتیب  Giza1, Red Carina, Q29, Q26 دوره رشد در ارقام 

Giza1, Red Carina, Q29, Q26 با شرایط  ها رشد و نمو آن ند که در نتیجهدانه رسید به مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی
  اقلیمی منطقه شهرکرد مطابقت دارد. 

کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به سایر ارقام برتر   2021و  2238به ترتیب  Q29و  Q26 ارقام دانه عملکرد
باشد.  کیلوگرم در هکتار می 1787هاي ارغوانی رنگ بوده و عملکرد آن  داراي سنبله Red Carina د. رقم نباش می

تا  Q104و   Q101درصد در ارقام  07/13مقدار پروتئین دانه از  کیلوگرم در هکتار بود. 1678برابر  Giza1عملکرد رقم 
و  83/1به ترتیب   Q101و  Titicacaقام ي ار میزان ساپونین در دانهترین  بیشتفاوت داشت.   Gizalدرصد در رقم  7/11
تالش بر این است که با گزینش دهد.  مزه تلخ میساپونین به دانه کینوا  اصوالً مقدار زیاد بود. گرم در گرم میلی 8/1

مناطقی مانند شهرکرد و یا  ارقام با پتانسیل عملکرد باال و با میزان ساپونین کم بتوان نسبت به توسعه کشت این گیاه در
  آن اقدام نمود. مشابه  هاي اقلیم

هاي هرز  به منظور ازبین بردن علف. استهاي هرز  کنترل علف ،کینوا ي مدیریت مزرعهدر یکی از نکات مهم 
هاي هرز به خوبی کنترل  لیتر در هکتار استفاده شد که این نوع از علف 1به میزان  کش تارگا باریک برگ از علف

الزم به توضیح است که بین  وجین دستی شد.مرتبه  3پهن برگ، مزرعه هاي هرز  شدند. همچنین به منظور کنترل علف
از نظر شکل برگ، الیه زیادي وجود دارد ( ظاهري و کینوا شباهت ) Chenopodium album L( علف هرز سلمه تره

  زیاد در هنگام وجین می باشد. دقتنیاز به لذا، پودري سفید رنگ پشت برگ، شیار روي ساقه) 
که در مرحله کینوا  هاي بر روي بوته هایی از نظر آفات، در اواخر شهریور ماه همراه با کاهش نسبی دما، شته

کفشدوزك بر روي برخی از  ،همچنین از بین حشرات مفیدولی نیازي به سمپاشی نشد.  گردیدمشاهده  رسیدگی بودند
ارقام سازگار با آزمایش،  ي بر مبناي نتایج دو سالهمحصول و  در پروژه حاضر پس از برداشت ها مشاهده شد. بوته

   .خواهند شدي شهرکرد تعیین  شرایط اقلیمی منطقه
  اشاره کرد:توان به موارد زیر  می از دستاوردهاي مهم برنامه روز مزرعه



4 
 

  هاي آن آشنا شدند. کارشناسان و بهره برداران استان با گیاه جدید کینوا و ویژگی - 1
  کینوا به طور عملی در مزرعه تشریح شد. مورد بررسی هاي صفات مختلف ژنوتیپ - 2
 ریزي در خصوص زراعت این گیاه به سواالت حضار پاسخ داده شد و پیشنهاد گردید که در آینده برنامه - 3

   انجام شود. استاناین ژنوتیپ هاي سازگار با  ي جهت کشت و توسعه الزم
  


