
 

 

 
 وزارت جهاد كشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي        

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان
 

 نشريه ترويجی

 

براي كشت در جنوب معرفی گياه جديد كينوا 

 استان كرمان

 
 :هنگارند

 سيب گل خوشکام

 شماره ثبت:

11-082-1111 

1931 

 

 



 

 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان

 

 

براي كشت در جنوب معرفی گياه جديد كينوا 

 استان كرمان
 

 :هنگارند

 سيب گل خوشکام

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعی جنوب علمی   هيئتعضو 

 استان كرمان

1931  



 

 

 

 

یجی: کشاورزان پیشرو، مروجین و کارشناسان ارشد مراکز آموزشی، ترو یهنشر مخاطبان 

 اجرایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزیپژوهشی و 

 کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمانمرکز تحقیقات و آموزش 

 ترویجینشریه 

 کرمان استان  جنوب در کشت برای کینوا جدید گیاه معرفی

   ه:نگارند

 سیب گل خوشکام

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان: ناشر

 9316: نشر سال

 9/8/9316 : مورخ      9696-082-99:  ثبت نشریهشماره 

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان نشانی مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی: 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - 9یمن، پالک 

 

 

 

 



 

 

  فهرست مندرجات

 مقدمه

 بررسی منابع

 ارزش غذایی

 خواص گیاه کینوا

 وضعیت کشت کینوا در ایران

 شرایط کشت کینوا

 رسیدگی و برداشت

 مزیتهای اقتصادی کشت کینوا

                     فهرست منابع                                                                                                                  

9 

0 

3 

5 

5 

7 

92 

92 

93 



 

1 

 

 مقدمه:

از خانواده  Chenopodium quinoa Willdبا نام علمی  Quinoaگیاه کینوا 

گیاهی علفی یک ساله با تولید دانه هایی با  Chenopodaceaeاسفناج 

 .ارزش غذایی باال است

کینوا بومی کوه های آند در بولیوی، شیلی و پرو است که طی پنج هزار 

مناطق کشورهای پرو، بولیوی، اکوادر سال به طور مدوام بعنوان تغذیه مردم 

گیاه کینوا مقاوم به شوری و گرفته است.  ورد استفاده قرار میو شیلی م

خشکی و از لحاظ شرایط آب و هوایی نیازمند هوای خنک و روز کوتاه 

به برگ های جوان کینوا به عنوان سبزی  .برای رشد و تولید دانه است

در ترکیب غذاها نیز مورد  به صورت پختههم  تازه خوری وصورت 

است. ارزش غذایی باال ب مصرف است. دانه کینوا به عنوان یک شبه غله

زبان اینکا به معنی غله مادر است، این  بهکینوا بذرمحصول اصلی این گیاه 

محصول در کشورهای آمریکای جنوبی به نام خاویار سبزی و برنج اینکا 

 هم معروف است. 
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 بررسی منابع:

پروتئین کینوا از لحاظ کمی و کیفی به مراتب غنی تر از غالت 

سازمان همچون گندم، جو، برنج و ذرت است.  یمتداول

دانه کینوا را از اولین ترکیبات غذای خواروبار جهانی)فائو( 

فضانوردان در سفرهای طوالنی مدت سازمان فضانوردی 

ران و ایتحقیقات کشت گیاه کینوا در  آمریکا)ناسا( دانست.

کشورهای مصر، هند، پاکستان و یمن از سالهای قبل همین طور 

توسعه کشت آن برنامه شروع شده و این کشورها برای ترویج و 

پروژه مشترک بین سازمان خواربار جهانی)فائو( در  ریزی دارند.

کشورهای ایران، عراق، مصر، یمن،  ،کشاورزی جهاد با وزارت

بررسی سازگاری و توسعه  ؛تانیلبنان، الجزایر، سودان و موری

کشت کینوا در این کشورها شروع شده است. برای معرفی گیاه 

کینوا به مردم دنیا و نقشی که این گیاه می تواند در ایجاد امنیت 

غذایی و افزایش درآمد تولیدکنندگان داشته باشد سازمان ملل 

. دکرنام سال بین المللی کینوا نامگذاری ه برا  0293متحد سال 

همچنین از سوی سازمان خوار و بار جهانی)فائو( برنامه ها و 
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پروژه هایی برای توسعه کشت و مصرف کینوا تدوین و اجرا 

 0295تا  0293شده که یکی از این پروژه های بین المللی از سال 

 .شدشروع و اجراء  ایران و همین طور منطقه جنوب کرماندر 

 ارزش غذايی:

، پروتئین ٪9۶، کربوهیدرات ٪6۶، آب ٪93خام دارای  وایکین

ا گرم کینو 922است. تحقیقات نشان داده است که  چربی 6٪

و  ویتامین ب، فیبر غذایی، پروتیینخام در روز منبع غنی برای 

  است. مواد مغذی معدنی

شود، دارای  پخته، که معموالً به این صورت مصرف می اکینو

 است.  چربی ٪0، پروتئین ٪۶، کربوهیدرات ٪09، آب 70٪

 فسفرو  منگنزدارد و منبع غنی  کالری 902پخته  اگرم کینو 922

مواد مغذی و سایر  فیبر غذاییاست و همچنین شامل کمی 

 است. منیزیمو  روی، آهناز جمله  معدنی

شود. به دلیل داشتن  ندارد و به سادگی هضم می گلوتن اکینو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B0%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B0%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B0%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B0%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B0%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%86
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این  ناساضم ساده، همواد غذایی فراوان نسبت به حجم و 

محصول را به عنوان یکی از محصوالت آزمایشی برای سفرهای 

  بلند مدت فضایی در نظر گرفته است.

در رنگ های مختلف وجود دارد.  مانند سایر غالت، کینوا هم

دانه های یکسانی هستند و تفاوت کینوا  در واقع همه انواع کینوا

ولی در طعم،  سفید، قرمز و سیاه از نظر مواد مغذی اندک است

سفید ظریف ترین و  بافت و زمان پخت متفاوت هستند.کینوا

تر از انواع دیگر  بعد از پخت نرم سبک ترین بافت را دارد و

 کینوا است.

ن تبدیل می کینوا قرمز که بعد از پخت بیشتر به قهوه ای روش

شیرین تری دارد و بافت آن هنگام جویدن بیشتر حس  شود، طعم

می شود. کینوا قرمز تا حدودی از نظر طعم و بو شبیه فندق 

است.کینوا قرمز برای تهیه ساالد سرد انتخاب بهتری است زیرا 

 شکل خود را بعد از پخت حفظ می کند.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
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 :خواص گياه كينوا

ها  به این دانه« اینکاها»شود،  می کینوا در آمریکای جنوبی کشت

گویند چون خواص  می« های خوراکی ی دانه مادر همه»

ای دارد. روش پخت آن مانند برنج است و یکی از  العاده فوق

ها در کشورهای  مواد غذایی سالم برای سالمتی است. این دانه

اند.  ی طالیی و خاویار گیاهی معروف آمریکای جنوبی به دانه

باشد که آب را به  وی فیبرهای غیر محلول در آب میکینوا حا

عملکرد بهبودکند. در نتیجه حجیم شده و باعث  خود جذب می

ها حاوی  شود. حدود یک لیوان از این دانه می گوارش انسان

 باشد.  دار( می فیبری معادل یک برش نان کامل )سبوس

 وضعيت كشت كينوا در ايران:

نقطه از کشور نیز کشت آزمایشی کینوا در چند  9319در سال  

تحقیقات انجام شده توسط سپهوند و صورت گرفت. بر اساس 

در کشت آزمایشی این گیاه مناطق  9313در سال  همکاران ایشان
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جیرفت، کرج، اهواز و ایرانشهر مساعد کشت کینوا ارزیابی شده 

رویجی کشت آن ای و ت های توسعه است. در حال حاضر بحث

 در حال پیگیری است.

تواند تاحدودی  ورود کینوا به الگوی کشت و زراعت کشور می

صورت مکمل در کنار  نیاز کند و به کشور را از واردات برنج بی

سایر محصوالت جای خود را در محصوالت کشاورزی کشور 

های تحقیقاتی کینوا در حال پیگیری است و با  باز کند. بحث

قاضای باالیی که در دنیا برای این ماده ارزشمند وجود توجه به ت

توان روی توسعه کشت این گیاه در کشور  دارد می

گذاری کرد. چرا که اگر تقاضای داخلی برای خرید آن  سرمایه

المللی آن به قدری است که  وجود نداشته باشد تقاضای بین

 های صادراتی فکر کرد. توان به بازار می

های اروپایی و ژاپن بیشترین واردات این  ورکشور آمریکا، کش

 محصول را دارند. 
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 :شرايط كشت كينوا

این ضرورت را به وجود  منطقههوایی  و بحران آب و شرایط آب

گذاری در بخش کشاورزی توجه  آورده تا در مباحث سرمایه

که میزان آب بری کمتری مانند کینوا بیشتری به کشت گیاهانی 

 براساس تحقیقات انجام شده در منطقه کینوادارند صورت گیرد. 

برای رشد  PH بهترین منطقه و سازگار با شرایط آب و هوایی 

تا  5/5اسیدی یعنی  PH است اما قادر است در رنج 7تا  6آن 

دهد که به  رشد کند. این نشان می 5/1قلیایی باال یعنی 

ه در بر اساس تحقیقات انجام شد آلومینیوم نیز مقاوم است. سمیت

شهریور  32الی  92جنوب کرمان گیاه کینوا را در این منطقه از 

های  قادر به رشد در زمیناین گیاه توان کشت نمود.  ماه می

میزان بذر مورد نیاز برای کشت دستی باشد. می سنگینسبک تا 

کیلو گرم بر هکتار بذر  0کیلو گرم و برای کشت مکانیزه  ۶-6

ماه  5تا  ۶ در منطقه ی گیاهدوره رشدطول  مورد نیاز است.

گرم در کیلو 6222تا 9622باشد. رنج تولید گیاه در هکتار  می

 .باشد می هکتار
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میزان مصرف آب )لیتر در هر کیلوگرم دانه( و کارایی مصرف آب برای 

 تولید پروتئین در مقایسه با سایر غالت

نوع 

 غله

 رد پای آب

 )لیتر بر کیلوگرم(

مصرف آب تولید  کارایی

کیلوگرم دانه  9222پروتئین در 

 9222× )درصد پروتئین 

 لیتر/آب(

 7/0 0۶17 برنج

 7/7 9000 ذرت

 3/92 9007 گندم

 8/07 522 کینوا

 

 

برای   می دهد. های متوسط خاکهای با زمینبهترین نتیجه را در 

همانند سایر بذور ریز مثل شبدر و کلزا و  تهیه بستر کاشت

، شخم، دیسک و ماله و کودپاشی  ریز شامل محصوالت دانه
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بل از کشت قروز  02کش ترفالن  استفاده از علف شود. انجام می

یا سولفات آمونیم کیلوگرم اوره 972و کود شیمیایی پایه شامل 

 کیلوگرم در هکتار  کود فسفاته902در هکتار و در صورت نیاز، 

قرار می مورد استفاده  بسته به نیاز خاک و نتایج آزمون خاک

مانند دیفنوکونازول یا با قارجکش هایی  بذر ضدعفونی. گیرد

به روش کاشت انجام می شود و  در هزار( 0کاربوکسین تیرام )

و فاصله  52فاصله خطوط کاشت با  ای جوی و پشته صورت

عمق کاشت  بسته کشت می شود. متر  سانتی 7ها روی خط  بوته

 برای منطقهرقم مناسب  و تا کنون  تر سانتی م9-0به نوع خاک 

Santamaria .است 

یا استفاده از روشهای دستی و  باهای هرز  کنترل علف

حشره کش باکنترل آفات  وکولتیواتورهای ردیفی یا دوار 

کنترل و  زنی روز پس از جوانه 95و  8پروتئوس در دو نوبت 

)متاالکسیل(، زد -ام-ریدومیلبا استفاده از سموم بیماریها 

مانکوزب، زینب، مانب، اینفینیت در صورت مشاهده بیماریهای 

  استفاده می شود. قارچی
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  :گی و برداشت رسيد

ها زرد شده باشند( و  % سنبله52با مشاهده اولین عالئم رسیدگی )

های  خوردگی، باید برداشت صورت گیرد و ساقه یا گنجشک

ند و پس از چند آفتاب پهن و خشک شو گلدار در محل سایه

 روز کوبیده و جداسازی بذر انجام گردد.

 نحوه برداشت:  

برداشت به صورت دستی و یا مکانیزه با استفاده از کمباین غالت 

  شود. و یا ماشین آالت شبیه برداشت سورگوم انجام می

 كشت كينوا:اقتصادي مزيتهاي 

شود.  میهای خوراکی کاشته  گیاه کینوا به دلیل استحصال دانه

شود این گیاه  شبیه به غالت است و مانند آن پخته و مصرف می

عضو خانواده چغندر و اسفناج است و به خاطر رشد خوب در 

 بدترین و دشوارترین شرایط آب و هوایی مشهور است.

شود  گونه مختلف کینوا در جهان کشت می 05در حال حاضر 

د و به لحاظ قیمتی های جهانی دار که تقاضای مناسبی هم در بازار
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های جهانی حدود سه تا چهار برابر گندم قیمت دارد.  هم در بازار

در فرآیند تولید این محصول بیشتر دانه گیاه مورد توجه قرار 

های گیاه هم به لحاظ  گیرد در صورتی که سایر قسمت می

مصرف انسانی و هم در بخش دامپروری در تولید خوراک دام 

ین گیاه به دلیل سازگاری بسیار باال با شرایط قابل استفاده است. ا

آب و هوایی مختلف و نیاز کم به آب، قابلیت کشت گسترده در 

متر  میلی 622تا  82را داراست و در مناطق با میزان بارش  منطقه

عنوان جایگزینی برای  تواند به قابل کشت است. از این رو می

 .را کمتر کند برنج محسوب شود و نیاز کشور به واردات برنج

باالی آن از یکسو  های پایین کشت کینوا و قیمت به نسبت هزینه

و هوایی از  و نیاز به آب کم و سازگاری با شرایط دشوار آب 

سوی دیگر باعث شده تا کشت این محصول به لحاظ اقتصادی 

این گیاه حدود پنج ماه است   صرفه باشد. دوره کشت بسیار به

تن محصول  ششان انتظار برداشت سه تاتو طور میانگین می وبه

 در هکتار را داشت. 
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