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مقدمه
كينوا با نام علمي.Chenopodium quinoa Willd  از خانواده 
Amaranthaceae و زیرخانواده Chenopodiaceae، گياهي است 

ولي  مي شود  كشت  دانه  محصول  به منظور  معموالً  كه  یك ساله، 
استفاده  پخته  یا  و  تازه  به عنوان سبزي  هم  آن  برگ هاي جوان  از 
مي شود. برخی ژنوتيپ ها نيز كاربرد كشت علوفه ای دارند. كينوا 
 5000 كه طي  است  پرو  و  شيلي  بوليوي،  در  آند  كوه هاي  بومي 
به طوری كه  بوده  مناطق  این  تغذیه مردم  به طور مداوم مورد  سال 
بزرگ ترین  جهانی  توليد   %  88 با  پرو  و  بوليوی   ،2003 سال  در 
اولين  براي   1987 سال  از  گياه  این  بودند.  كينوا  صادركنندگان 
بار در كلرادو آمریكا به صورت تجاري كشت شد و اكنون یك 
شمالي  آمریكاي  مناطق  اكثر  كشاورزان  براي  مناسب  محصول 
محسوب مي شود. دانه كينوا یك شبه غله با ارزش غذایي باالست 
كه كم حجم و بسيار خوش هضم است و یك منبع غني از پروتئين، 
در  به طوري كه  مي باشد.   B2 ویتامين  و  فسفر  فيبر،  منيزیم،  آهن، 
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كشورهاي آمریكاي جنوبي به خاویار سبز معروف است. اهميت 
به تركيب كامل اسيد آمينه، كلسيم، فسفر و  غذائي كينوا مربوط 
آهن باال و سدیم پائين است. پروتئين كينوا از نظر كمي و كيفي 
بهتر از دانه غالت متداول است و تعادل اسيدآمينه اي مطلوب تري 
براي تغذیه انسان و دام نسبت به گندم دارد و ليزین باال (1/5-4/6 %) 

از مشخصه های بذر كينواست كه دو برابر گندم مي باشد.
كينوا در آمریكا براي توليد آرد، سوپ، غالت صبحانه، تهيه 
توليد  و  ساالد  پخته)،  برنج  با  مخلوط  یا  و  طور جداگانه  (به  غذا 
در  كش دار  نشاسته  عنوان  به  كينوا  آرد  مي شود.  استفاده  الكل 
تركيب با آرد و یا دانه گندم و ذرت براي تهيه نان، بيسكویت و 
یا فرآوري غذا استفاده مي شود. سازمان خواروبار كشاورزی ملل 
متحد (FAO)، ارزش غذایي باالي آن را با شيرخشك مقایسه كرد 
آرژانتين،  شيلی،  پرو،  بوليوی،  جمله  از  كشور  چند  پيشنهاد  به  و 
اروگوئه،  پاراگوئه،  نيكاراگوئه،  هندوراس،  گرجستان،  اكوادور، 
با تصویب مجمع عمومی سازمان  ایران و جمهوری آذربایجان و 
نام گذاري  كينوا  بين المللی  سال  نام  به  را   2013 سال  متحد  ملل 
كرد. تغيير آب و هواي ایران به سمت گرم و خشك و شور شدن 
تدریجي خاك هاي زراعي كشور از یك سو و تحمل باالي گياه 
منطقي  بيانگر  دیگر،  سوي  از  شوري  و  خشكي  مقابل  در  كينوا 
به  رسيدن  براي  مناسب  گياه  یك  به عنوان  كينوا  از  استفاده  براي 
كشاورزي پایدار، تغذیه مناسب و توليد صنعتي است. فائو توصيه 
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نيز  كم  حاصلخيزی  با  و  فقير  اراضي  در  حتي  را  كينوا  كه  نمود 
كنترل  به منظور  غالت  زراعي  تناوب  در  كرد.  كشت   مي توان 
علف هرز و بيماري ها قابل توصيه است. از طرفي با توجه به ارزش 
باالي قيمت این محصول در بازارهاي اروپا و آمریكا، در صورت 
و  توسعه  شد.  خواهد  ارزي  درآمد  كسب  موجب  آن  صادرات 
ترویج كشت و تغذیه كينوا باعث تنوع بخشي به محصوالت غذایي 
در كشور، توليد پایدار، افزایش درآمد كشاورزان و تأمين بخشي 
از نياز غذایي جامعه خواهد شد. كينوا به عنوان غذایی بدون گلوتن، 
یك گياه دارویی هم محسوب می شود. تحقيقات در زمينه این گياه 
نشان داد كينوا در ایران قابل توليد و در آینده جایگاه مناسبي در 

زراعت خواهد داشت.
سریعی  افزایش  كينوا  كشت  زیر  سطح  گذشته  سال   30 در 
از 36 هزار هكتار در سال  به طوری كه در جنوب آمریكا  داشت 
1980 به 83 هزار هكتار در سال 2009 رسيد. در حال حاضر كينوا 
در  بيش از 100 كشوركشت می شود. عملكرد كينوا در كلرادوي 
فائو  شد.  گزارش  هكتار  در  كيلوگرم   1120-2000 بين  آمریكا 
عملكرد كينوا را به شرط مدیریت زراعی خوب، بين 3 تا 4 تن در 

هكتار پيش بينی كرد. 
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شکل 1. سطح زیر کشت و تولید کینوا در دنیا و کشورهای اصلی 
تولیدکننده )2017(

 

شکل 2. روند رو به رشد تولید کینوا در دنیا در دو دهه اخیر

 

شکل3. روند رو به رشد تحقیقات کینوا در دنیا
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شکل 4. گسترش تحقیق و توسعه کینوا در سال های اخیر

 

شکل 5. کشورهای صادر کننده کینوا )2012( 

 



دستنامه زراعت کینوا 6

شکل -6 کشورهای واردکننده کینوا )2012(

LAIA: امریكای التين، UE: اتحادیه اروپا، UK: بریتانيا

جدول -1 مقایسه ترکیبات غذایی کینوا و برخی مواد غذایی رایج

ترکیبات 
)درصد(

گوشت کینوا
قرمز

تخم 
مرغ

شیرپنیر
 گاو

شیر 
انسان

133014183/501/80پروتئین
6/10503/203/503/50چربی

71کربوهیدرات
4/704/70قند

5/202/203/202/502/50آهن
کالری در هر 

100 گرم
350431431246060

 جدول -2 مقایسه میزان اسیدآمینه های موجود در دانه کینوا
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 و میزان مناسب توصیه شده فائو

کینواتوصیه های فائواسید آمینه

34/9ایزولوسين
6/16/6لوسين
4/86ليزین

2/35/3متيونين
4/16/9فنيل آالنين

2/53/7ترونين
0/660/9تریپتوفان

44/5والين

گیاه شناسی
نظر  نقطه  از   (Chenopodium quinoa Willd.) كينوا 
 (Amaranthaceae) گياه شناسی، گياهی دو لپه از خانواده تاج خروس
نشان  را  گياه  این  گياه شناسی  رده بندی   3 جدول  می باشد. 

.(Ashamed,.1998)می دهد
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جدول 3. رده بندی گیاه شناسی گیاه کینوا

گياهان دو لپه ایزیر رده
تاالمی فلوره هاگروه
ميخك سانانراسته

تاج خروسخانواده
اسفناجزیرخانواده

سلمه ترهجنس
كينواگونه

در  كه  است،  شبه غله  و  بهاره  یك ساله  دولپه،  گياهی  كينوا 
مناطق معتدل یا نيمه گرمسير تا زمانی كه دما 35 درجه سانتی گراد 
است رشد می كند. مطالعات تشریحی برگ نشان می دهد كه كينوا 
یك گياه C3 است. در ایاالت كلروادو نشان داده شده كه دمای 
باالتر از 35 درجه سانتی گراد باعث نازایی آن می شود. طول دوره 
می باشد.  روز   182 تا   85 بين   مختلف  ژنوتيپ های  در  آن  رشد 
زمان  و  منطقه  به  توجه  با  كشور  در  موجود  زراعی  ژنوتيپ های 
كشت طول دوره رشدی حدود 80 تا 170 روز را دارا هستند. مدت 
 Red و Titicaca، Giza1، Q26، Q29 زمان رسيدگی ژنوتيپ های
Carina در كشت خردادماه شهركرد به ترتيب 100، 98، 88، 83 

و103 روز به دست آمد. این در حالی است كه طول دوره رشد 
Sajama در كشت دی ماه  و   Titicaca، Q26، Q29 ژنوتيپ های 
تاریخ  تغيير  بود.  روز  و 169   120  ،152  ،152 ترتيب  به  ایرانشهر 
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ایرانشهر  منطقه  در  آبان ماه  نيمه دوم  به  اول دی ماه  نيمه  از  كشت 
تاثير چشمگيری در طول دوره رشد این ژنوتيپ ها داشت.

كينوا دارای ریشه های قوی و عميق و منشعب شيری رنگ كه 
به خوبی توسعه یافته است و بسته به ارتفاع گياه، ریشه می تواند تا 
عمق 1/5 متر نفوذ كند. ساقه به شكل استوانه ای و دارای رنگ های 
ارقام   بر روی ساقه بعضی  یا قرمز است.  تيره، و  بنفش  سبز، زرد، 
گونه  به  بسته  ساقه  طول  دارد.  وجود  متفاوت  رنگ  با  رگه هایی 
گياهی و شرایط محيطی بين 0/5 تا 2/5 متر متغير است. در داخل 
ساقه فيبر و مغز سفيد مایل به كرم وجود دارد كه در مرحله اوليه ی 
بلوغ توخالی و اسفنجی  اما در طول دوره ی  نرم و  رشد حجيم و 
می شود. برگ های فوقانی نوك تيز مثلثی در حالی كه برگ های 
پایين تر مثلثی اند. لبه های برگ ها ممكن است صاف یا دندانه دار و 
دارای كرك باشند. برگ ها در گياهان جوان معموال سبز اما زمانی 
قرمز  یا  بنفش  زرد،  به  آنها شروع  از  برخی  می شود  بالغ  گياه  كه 
 70 تا   15 معموال  كه  خوشه  تعدادی  از  گل آذین  می كنند.  شدن 
سانتی متر طول دارد تشكيل شده است. دو نوع گل آذین در كينوا 

وجود دارد (شكل 7):  
كالفی1 : گلومرول (كالف حاوی گل یا دانه) از محور سوم 

سر چشمه می گيرد. 

1-Glomerulate
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از محـور دوم سر چشـمه  : گلومـرول عمدتـاً  تـاج خروسـی1 
می گيـرد.

 

 شکل7. گل آذینamarantiform  )چپ(، 
گل آذین glomerulate )راست(

در تمامی اعضای زیرخانواده اسفناج ازجمله كينوا و سلمه تره 
نشان  تحقيقات  است.  دوجنسه  و  گلبرگ  بدون  و  ناقص  گل ها 
داد كه تمام گل ها در گل آذین 12 تا 15 روز از شروع گلدهی 
بازهستند. در تحقيات دیگری كه انجام شده گل ها در گل آذین 
ممكن  و  بوده  شكل  فندقی  كينوا  دانه  هستند.  باز  روز   13 تا   5
 است استوانه ای، مخروطی و یا بيضوی باشد. اندازه ی آنها بزرگ
1-Amaranthiform  
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كوچك 2/1ميلی متر)   –  1/8) متوسط  ميلی متر)،   2/6  –  2/2)   
 (كمتر 1/8 ميلی متر) قطر دارند. وزن هزاردانه بين 2 تا 6 گرم برای 
زراعی  ژنوتيپ های  در  وليكن  است  متغير  مختلف   ژنوتيپ های 
 موجود  معموالً بين  2/3 تا 3/5  گرم  می باشد. بذر كينوا در صورت
 كافی بودن  رطوبت می تواند طی چند ساعت جوانه بزند. پوسته ی
  دانه حاوی ساپونين كه مقدار آن در ژنوتيپ های مختلف متفاوت
یا  ساجاما  مانند  ژنوتيپ ها  برخی  درصد).   0/73 تا  است(0/20   
جزو  گرم  در  ميلی گرم  یك  از  كمتر  ساپونين  ميزان  با  سانتاماریا 
مانند  ژنوتيپ ها  برخی  و  شده  محسوب  شيرین  ژنوتيپ های 
جزو  گرم  در  ميلی گرم   4 حدود  ساپونين  ميزان  با  تی تی كاكا 
از  بيش  ساپونين  ميزان  با   Q31 ژنوتيپ  و  تلخ  نسبتاً  ژنوتيپ های 
توجه  با  می شوند.  محسوب  تلخ  ژنوتيپ  گرم  در  ميلی گرم   6
كه  است  ضروری  ساپونين،  تغذیه ای  سوء  اثرات  و  بودن  تلخ  به 
مصرف  از  قبل  و  برداشت  از  پس  باال،  ساپونين  با  ژنوتيپ های 

غذایی با انجام پوست گيری، ساپونين زدائی شوند.

تاريخچه:
كينوا محصول بومی و یكی از قدیمی ترین محصوالت زراعی 
منطقه ی آند آمریكای جنوبی است و برای مردم اینكا به عنوان مادر 
باستان شناسانی  یافته های  است.  مطرح  اینكا  برنج  و  دانه ها  همه ی 
در شمال شيلی نشان داد كه كينوا 3000 سال پيش از ميالد مورد 



دستنامه زراعت کینوا 12

استفاده قرار گرفته است. گياه كينوا به طور گسترده ی در منطقه ی 
آند كه یك منطقه برجسته در امپراتور اینكا بوده، قبل از فتح توسط 
از  بعد  منطقه در سال 1532  این  ازفتح  اسپانيا كشت می شد. پس 
از جمله سيب زمينی، جو  دیگری  اسپانيا محصوالت  توسط  ميالد 
جایگزین و كشت كينوا احتماال به خاطر موقعيت ویژه و مذهب 
با  دانه خدایان كه در تضاد مستقيم  مادر و  دانه  به عنوان  اینكا كه 
به عنوان  كه  شد  باعث  و  یافت  كاهش  بوده،  كاتوليك  مذهب 
این حال، شكست های  با  طبقه بندی شود.  فقير  مردم  برای  غذایی 
پراكنده ی انقالب سبز در منطقه آند و همچنين تخریب محصوالت 
به وسيله ی خشكسالی، یك بار دیگر باعث شد محصوالت بومی 

مانند كينوا قوت گيرد.
در سـال های دور بـذر كينـوا در چندیـن نوبت توسـط محققين 
موسسـه تحقيقـات اصـالح و تهيه نهـال و بذر به كشـور وارد و طی 
آزمایشـاتی در كـرج و برخـی شهرسـتان ها كشـت و بررسـی شـده 
بـود كـه نتایـج موفقيـت آميـزی در پـی نداشـت. در سـال 1387، 
بررسـی  بـرای  هيئتـی  به همـراه  كـه  مسـافرتی  در  سـپهوند  دكتـر 
همكاری هـای مشـترك بـه كشـورهای بوليـوی و پاراگوئه داشـتند 
مجـدداً مقـداری از بـذر دو رقـم زراعی این گياه را بـه ایران آورده 
و بررسـی های اوليـه بـر روی امـكان كاشـت و سـازگاری این گياه 
در ایسـتگاه تحقيقاتـی موسسـه تحقيقـات اصـالح و تهيـه نهـال و 
بـذر كـرج صورت پذیرفت. خوشـبختانه نتایـج آن تحقيقات مثبت 
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و اميدواركننـده بـود و در سـال های بعـد آزمایشـات مختلفـی در 
ایسـتگاه های ایرانشـهر، اهواز، گـرگان، دزفول، جيرفـت، برازجان 

و شـهركرد انجام شـد.

اکولوژی
پرو  و  بوليوی  بين كشور های  آلتيپالنو كه  بویژه  آند  منطقه ی 
كشاورزی  برای  اكولوژی ها  سخت ترین  از  یكی  است،  مشترك 
مدرن است. گياه كينوا با فعل و انفعاالت زیستی كم در این منطقه 
زنده می ماند. آلتيپالنو دارای ارتفاع 3000 تا 4000 از سطح دریا 
و با خاك های آبرفتی و زهكشی ضعيف است. ميزان بارندگی در 
مناطق مختلف آمریكای جنوبی تا حد زیادی متفاوت است. در آند 
دریاچه ی  منطقه  در  ميلی متر،   400-500 بارندگی  ميزان  اكوادور 
بارندگی ميزان  است،  كينوا  خواستگاه  و  منشاء  كه   تيتيكاكا 

و  بوليوی  آلتيپالنو  از جنوب  زمانی كه  است.  ميلی متر   500-800
ميلی متر  به50-100  بارندگی  ميزان  می كنيد  حركت  شيلی  شمال 
با  كينوا  دیگر  سوی  از  ميابد.  كاهش  كينوا  توليد  ميزان  و  است 
این  می شود.  توليد  نيز  دریا  شرایط سطح  و  ميلی متر   2000 بارش 
گياه می تواند در رطوبت نسبی 40 تا 88 درصد و دمای 15 تا 20 
درجه سانتی گراد می تواند به خوبی رشد كند و همچنين می تواند 
دمای بين 1 تا 38 درجه را تحمل كند. به این دالیل است كه كينوا 
می تواند بدون مشكالت زیادی در شرایط آب و هوایی توسعه یابد. 
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به شرایط آب و هوایی مختلف رتبه بندی  ميان 21 دانه مقاوم  كه در 
شده است.  

 

شکل 10. منطقه کشت و توسعه کینوا در امریکای جنوبی و 
کوهپایه های آند

 

 شکل 11. توسعه کشت و تحقیقات کینوا از امریکای جنوبی
 به مناطق مختلف دنیا
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کاشت
زمان کاشت

با توجه به تنوع آب و هوائی موجود در كشور و بسته به مناطق 
مختلف و همچنين بسته به نوع ژنوتيپ (حساسيت یا عدم حساسيت 
به طول روز، زودرسی، متوسط رسی یا دیررسی و ....) تاریخ های 
كشت مختلفی در مناطق مختلف كشت قابل توصيه است. به طور 
كلی و با توجه به تحقيقات انجام شده شاید بتوان دو فصل كشت 
و  بهاره  كشت  مناطق  گرفت:  نظر  در  محصول  این  برای  را  كلی 

مناطق كشت پایيزه. 

کشت بهاره کینوا:

غالب مناطق معتدل و معتدل سرد كشور در گروه مناطق كشت 
بهاره قرار می گيرند كه تاریخ كشت بذر، بسته به منطقه موردنظر 
مثل  سرد  مناطق  در  باشد.  متغير  خردادماه  تا  بهمن ماه  از  می تواند 
همدان، شهركرد و اروميه اردیبهشت تا خرداد،  در مناطق معتدل 
سرد مثل كرج، تبریز و اصفهان فروردین تا اردیبهشت، در مناطق 
معتدل گرم مثل ورامين، سمنان و قم اسفند تا فرودین و در برخی 
مناطق گرم همچون یزد و شهرستان خرامه در استان فارس بهمن تا 

اسفند كشت می شود.

کشت پايیزه کینوا:

چون  جنوبی  مناطق  خصوص  به  كشور  گرمسيری  مناطق 
ایرانشهر، جيرفت و مناطق مشابه در این گروه  خوزستان، بوشهر، 



دستنامه زراعت کینوا 16

قرار می گيرند. تاریخ كشت بذر پایيزه كينوا از شهریورماه تا اواخر 
آبان متغير بوده است. كشت در منطقه جيرفت در نيمه دوم شهریور، 
اهواز و بوشهر مهرماه و ایرانشهر و هرمزگان نيمه دوم مهرماه تا نيمه 

اول آبان انجام می شود.
كشت كينوا محدود به تقسيم بندی فوق نشده و كشت تابستانه 
به  كينوا  كشت  است.  امكان پذیر  كشور  مناطق  از  بسياری  در  نيز 
مردادماه  در  گرم  معتدل  و  معتدل  مناطق  در  دوم  كشت  عنوان 
قم،  سمنان،  فارس،  استان های  چون  گرم  معتدل  مناطق  غالب  در 
اصفهان و حتی البرز و مناطق مشابه امكان پذیر است. زمان كشت 

تابستانه معموال حدود مردادماه می باشد.
قابل ذكر است كه تقسيم بندی فوق بيشتر جهت سهولت درك 
تاریخ كشت این محصول در مناطق مختلف كشور می باشد. و به 
طور كلی می توان گفت كه با توجه به اقليم های مختلف و درجه 
حرارت زمان كاشت و برداشت، برای هر منطقه می توان تاریخ یا 
تاریخ كشت هایی را تعيين نمود. عوامل تعيين كننده تاریخ كشت 

محتمل در مناطق مختلف شامل موارد ذیل است:

1 - درجه حرارت:

• حداقل دمای خاك برای جوانه زنی: 5-3 درجه سانتی گراد
• دمای مناسب خاك برای جوانه زنی و شروع رشد و توسعه 

گياه: 17-13 درجه سانتی گراد
اپتيمم دمای رشد رویشی: 25-15 درجه سانتی گراد
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دانه): پرشدن  و  (گرده افشانی  زایشی  رشد  دمای  اپتيمم   • 
25-20 درجه سانتی گراد

• درجه حرارت های باالتر از 35-32 درجه سانتی گراد در 
مرحله گرده افشانی باعث عقيمی دانه گرده می شود.

• دمای كمتر از 2 - درجه سانتی گراد در غالب مراحل رشدی 
باعث خسارت اساسی می شود.

• حداكثر دمای قابل تحمل 38 درجه سانتی گراد.
* برخورد مرحله گرده افشـانی و پرشـدن دانـه با دماهای 
 بـاال اثـرات جبران ناپذيـری بـر عملکـرد و قـوه نامیـه بذر 

تولید خواهد داشـت، لذا اکیداً توصیه می شـود که تاريخ 

 کشـت به نحوی تعیین شـود کـه مرحله گرده افشـانی و پر

درجـه   25 تـا   20 متوسـط  حـرات  درجـه  دانـه  شـدن 

نمايـد. تجربـه  را  سـانتی گراد 

2 - درجه روز رشد )GDD (1 بر حسب درجه سانتی گراد:

سانتی گراد درجه   800-900 گلدهی:  شروع  تا  رشد   • 
رشد  سانتی گراد،   درجه   100-200 بوته  استقرار  و  زنی  (جوانه   

رویشی  و غنچه دهی 700-600 درجه سانتی گراد)
• گلدهی: 600-400 درجه سانتی گراد

• دانه بندی: 200-150 درجه سانتی گراد
•  و پرشدن دانه: 400-250 درجه سانتی گراد

1- Growing degree days with a base temperature of 3oC 
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• سفت شدن دانه و رسيدگی: 500-300 درجه سانتی گراد
3 - حساسیت يا عدم حساسیت به طول روز در ژنوتیپ مورد نظر

Santamaria روزكوتاه  و   Sajama ژنوتيپ ها همچون  برخی 
بوده و امكان كشت بهاره آن ها وجود ندارد. كشت این ژنوتيپ ها 
گل آذین  تشكيل  حتی  و  رویشی  رشد  به  منجر  بهار  فصل  در 
این  كشت  امكان  نشد.  تشكيل  دانه ای  هيچ  وليكن  گردید،  هم 
ژنوتيپ ها در كشت تابستانه و پایيزه (تاریخ كشت بين اول تير تا 

آخر آذر) وجود دارد.
 Red Carina و   Giza1, Titicaca همانند  ژنوتيپ ها  برخی   
بی تفاوت به طول روز بوده و امكان كشت بهاره، تابستانه و پایيزه 
آن ها وجود دارد. خوشبختانه اكثر ژنوتيپ ها موجود در كشور در 
و فصول  مناطق مختلف  در  امكان كشت آن ها  و  بوده  این گروه 

 مختلف كشت وجود دارد.
4 - مدت زمان رسیدگی در ژنوتیپ مورد نظر

طول دوره رشد و رسيدگی در رقم های زراعی موجود و بسته 
به ژنوتيپ، منطقه كشت و تاریخ كاشت  بين 80 تا 170 روز متغير 
است. برخی ژنوتيپ ها همانند Titicaca و Giza1 جزو ژنوتيپ های 
تا   85 حدود  دانه  رسيدگی  تا  كشت  دوره  طول  و  بوده  زودرس 
 Red Carina، 100 روز می باشد. ژنوتيپ های متوسط رس همانند 
Q29 و Q26 دریك دوره زمانی 110 تا 130 روزه قابل برداشت 

هستند. ژنوتيپ هایی چون Atlas و Rosada دیررس بوده و دوره 
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رشدی 140 تا 160 روزه را تجربه می كنند. عالوه بر نوع ژنوتيپ، 
به تجربه مشخص  تاثير دارد.  تاریخ كشت هم در زمان رسيدگی 
و  بهاره  كشت های  در  چه  كشت،  زمان  در  تاخير  كه  است  شده 
چه در كشت های پایيزه، طول دوره كاشت تا برداشت را به طور 

معنی داری افزایش داده است.

انتخاب زمین
 pH از  وسيعی  طيف  با  و  خاك  مختلف  انواع  در  را   كينوا 
(4/5-8/5) می توان كشت نمود، در عين حال خاك مطلوب این 
با  این گياه در خاك های  لومي- شني است.  تا  لومي  گياه شني- 
می كند،  دانه  توليد  و  كرده  رشد  نيز  نامناسب  بافت  و  ساختمان 
وليكن ممكن است عملكرد آن اقتصادی یا در حد قابل قبول نباشد.  

تهیه زمین

اگر هدف كشت بهاره كينوا باشد، توصيه می شود خاك ورزی 
اوليه زمين در پایيزه انجام پذیرد، چراكه خيس بودن زمين در بهار 
می تواند عامل محدود كننده جدی در آماده سازی زمين و كشت 
به موقع آن باشد. در مورد كشت های تابستانه و پایيزه هم توصيه 
می شود عمليات آماده سازی زمين در اولين فرصت ممكن انجام 
شده و به روزهای آخر موكول نگردد. به شدت توصيه می شود كه 
از  پذیرد كه خاك  زمانی صورت  در  اوليه  عمليات خاك ورزی 
نظر رطوبتی در شرایط گاورو باشد. عمليات شخم در خاك های 
ساختمان  به  جبران ناپذیر  خسارات  بر  عالوه  خشك،  یا  و  خيس 



دستنامه زراعت کینوا 20

برای  و  شده  مزرعه  در  درشت  كلوخ های  ایجاد  موجب  خاك، 
كشت محصوالت دانه ریزی چون كينوا اصال مناسب نمی باشد و 

بدسبزی مزرعه را در پی خواهد داشت.
تهيه بستر كاشت همانند سایر محصوالت زراعی بذر ریز مثل 
شبدر و كلزا و بسته به ساختمان و بافت خاك شامل ماخار، شخم، 

دیسك سنگين و سبك و ماله و كودپاشي می باشد.

بذر

باالی  خلوص  و  مطلوب  كيفيت  با  بذر  كشت  عمليات  برای 
دیگر  بذور  با  مقایسه  در  كينوا  بذر  شود.  تهيه  ژنتيكی  و  فيزیكی 
می دهد  دست  از  زود  را  خود  ناميه  قوه  زراعی،  محصوالت 
مخصوصا اگر در شرایط مناسب انباری نگه داری نشود، لذا اكيداً 
توصيه می شود كه قبل از عمليات كشت، قوه ناميه بذر حتما بررسی 
بودن  تنك  و  بدسبزی  بر  عالوه  بذر  ناميه  قوه  بودن  پایين  شود. 

مزرعه، منجر به كانوپی ضعيف خواهد شد.

تراکم بذر و ضدعفوني 
تراكم كشت كينوا وجود دارد  ميزان  برای  باالئی  بسيار  تنوع 
در  بوته   200 تا   25 ميزان  مختلف  منابع  و  مختلف  شرایط  در  و 
تابع  ميزان تراكم كشت  مترمربع گزارش شده است. درعين حال 
ماشين  نوع  و  بستر كشت، روش كشت  آماده سازی  از  مستقيمی 
كاشت خواهد بود. كشت به صورت كرتی ميزان بذر بيشتری را نياز 
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دارد. برای كشت در شرایط نرمال (غيرشور) ميزان 5-4 كيلوگرم 
بذر در هكتار كافی است. كشت با ریزدانه كار ردیفی مخصوص 
كشت سبزیجات در شمال استان خوزستان حدود 3 كيلوگرم در 
هكتار بذر نياز داشته و مزرعه سبزی بسيار خوبی داشت. كشت با 
دستگاه كمبينات نياز به 10 كيلوگرم در هكتار بذر را دارد. برای 
كشت در شرایط شور ميزان نياز بذری قطعاً باالتر است. نكته مهم 
نسبت  باالئی  قابليت جبران پذیری  است كه خوشبختانه كينوا  این 
براي ميزان بذر متفاوت  به تراكم دارد. در مناطق مختلف توصيه 
است. توصيه فعلي در ایاالت متحده یك تا یك و نيم ميليون بوته 
در هكتار است. در بوليوی 6-4 كيلوگرم در هكتار، در پرو 5-23 
بذر  اكوادور 14-8 كيلوگرم در هكتار  كيلوگرم در هكتار و در 
توصيه شد. شيوه كشت تاثير به سزایی در تراكم بذر دارد به طوری 
كه در پرو ميزان بذر مورد نياز در یك هكتار كشت مكانيزه را 12 

كيلوگرم تعيين كردند.
(غيرشور) حدود  نرمال  در شرایط  بذر  تراكم  توصيه می شود 

40 تا 60 بوته در مترمربع در نظر گرفته شود.
درصورت پایين بودن قوه ناميه بذر، ضروری است كه از ميزان 

بذر بيشتری استفاده شود.
هر اندازه عمليات خاك ورزی زمين به نحو مطلوبی انجام شده 
به دليل  بوده و در صورتی كه  نياز  بذر كمتری مورد  ميزان  باشد 
آماده سازی نامناسب، خاك مزرعه كلوخی باشد و یا مستعد سله 
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بستن باشد، ميزان بذر باالتری مورد نياز است. البته نوع آبياری نيز 
در ميزان بذر مورد استفاده تاثير دارد.

با استفاده از سموم مانند دیفنوكونازول یا كاربوكسين تيرام به 
ميزان 2 در هزار مي توان بذر را ضدعفوني كرد.

روش کاشت

مخلوط،  ردیفی،  روش های  به  می توان  را  كينوا  اینكه  با 
در  كشت  نمود.  كشت  نشاء كاری  حتی  و  كپه ای  دست پاش، 
ردیف های با فاصله 50-25 سانتی متر توصيه شده است. ماشين های 
برای  اخير  سال های  طی  و  كشور  مختلف  مناطق  در  زیر  كشت 

كشت مكانيزه كينوا استفاده شده اند:
• بذركار غالت مجهز به ریزدانه كار (همانند كارنده همدانی)

• كارنده پياز
• كارنده سبزیجات
• بذركار چغندرقند

• كومبينات
• كف كار (برای خاك های شور)

تمام ادواتی که بتوانند کشت محصوالت دانه ريز مثل کلزا را 

انجام دهند می تواند برای کشت کینوا استفاده شود.

به صورت جوي و پشته، فاصله خطوط  در خوزستان، كشت 
كاشت 50-25 سانتي متر، فاصله بوته ها در ردیف 10-5 سانتي متر 
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بذر  پنوماتيك  و  گندم  خطی كار  از  استفاده  با  مكانيزه  كاشت  و 
 1-2 خاك  نوع  به  بسته  كاشت  عمق  شد.  گرفته  نظر  در  ریزكار 
سانتي متر است. در خاك های سنگين تر كه امكان سله  وجود دارد 
كشت سطحی تر و در خاك های سبك تر كه امكان خشك شدن 

سطح مزرعه وجود دارد كشت عميق تر توصيه می شود. 
به هيچ عنوان عمق كشت بذر بيش از 2 سانتی متر نباشد. عدم 

رعایت این موضوع بدسبزی مزرعه را درپی خواهد داشت.
نياز  سانتی گراد  درجه   7-10 دمای  به  زدن  جوانه  براي  بذر 
تامين رطوبت طي 24 ساعت جوانه  با  دارد، در شرایط مناسب و 
روز   5 تا   3 طي  معموالً  دمایی  اپتيمم  در شرایط  مي زند. جوانه ها 
ظاهر مي شوند، هرچند ممكن است بسته به منطقه، این زمان تا یك 
هفته و بييشتر هم به طول انجامد. در شرایط خوزستان 8-4 روز پس 
از كاشت و آبياری بذور سبز شده و بين 19-13 روز پس از كاشت 

به مرحله سه برگي خواهند رسيد. 

آبیاري 
علی رغم اینكه گياه كينوا نسبتا به كم آبی مقاوم است، وليكن 
آنچه  نمی باشد.  موجود  ژنوتيپ های  تمامی  شامل  موضوع  این 
و  موقع  به  آبياری  ازجمله  مطلوب  زراعی  مدیریت  است  مسلم 
كافی، مدیریت كودی مطلوب، مبارزه با علف های هرز، آفات و 
بيماری ها و ... رابطه مستقيمی با عملكرد مطلوب و كيفيت محصول 

دارد. 
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کینـوا در مرحلـه جوانه زنی و سبزشـدن، شـديداً بـه رطوبت 

 خـاک حسـاس اسـت و ضروری اسـت که حتمـًا سـطح مزرعه در

  اين مدت مرطوب باشد. لذا توصیه می شود پس از کشت و آبیاری

اول، بسـته بـه منطقـه و خـاک مزرعـه، آبیـاری دوم به فاصلـه 3 تا 

5 روز انجام شـود. 

مزرعه  و خاك  منطقه  به  بسته  سبزشدن،  و  جوانه زنی  از  پس 
دورهای آبياری یك هفته تا ده روز تا مرحله پرشدن دانه توصيه 
بيشتر  امكان  آبی،  كم  به  نسبت  كينوا  تحمل  به  توجه  با  می شود. 
كردن فاصله دورهای آبياری وجود دارد، وليكن این موضوع منتج 

به كاهش عملكرد و كيفيت محصول خواهد شد.
استفاده از آبياری قطره ای (نوارهای تيپ) جهت مدیریت آب 

مزرعه كينوا به شدت توصيه می شود.

نیاز کودی
کود دامی: نظر به فقير بودن خاك های ایران از نظر مواد آلی 

كه  ایران  خاك های  ساختمان  در  موجود  مشكالت  همچنين  و 
برنامه  لذا  است،  افزایش  حال  در  نامطلوب  وضعيت  این  متاسفانه 
بهبود فيزیك خاك ها با استفاده از كود دامی بسيار ضروری است. 
استفاده از كود دامی كاماًل پوسيده به ميزان حدود 30 تن در هكتار 
و هر 3 تا 4 سال یكبار برای اكثر خاك های ایران توصيه می شود و 

 كشت كينوا هم خارج از این قاعده نمی باشد.
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منظور  به  شيميائی  كودهای  با  تغذیه  برنامه  شیمیائی:  کودهای 

در  می باشد.  ضروری  كاماًل  مناسب  كيفيت  و  عملكرد  حصول 
مصرف  نحوه  و  نوع  ميزان،  خاك،  آزمون  نتایج  وجود  صورت 
به  باتوجه  است.  محاسبه  قابل  دقيق تری  به طور  شيميائی  كودهای 
اینكه در غالب اوقات نتایج آزمون خاك وجود ندارد، لذا به طور 

كلی برنامه كودی زیر پيشنهاد می شود:
به ميزان 150 تا 200   NPK کود پايه: مصرف كود مركب   •
صورت  در  می شود.  توصيه  كشت  از  قبل  هكتار  در  كيلوگرم 
دردسترس نبودن كود مركب NPK، 100 كيلوگرم كود فسفاته، 
100 كيلوگرم كود پتاسه و 50 كيلوگرم كود ازته برای هر هكتار 

زمين در نظر گرفته شود.
• کودسرک: مصرف كود سرك ازت به ميزان 100 كيلوگرم 
در هكتار در دو مرحله ظهور سنبله و گلدهی به ميزان 50 كيلوگرم 
ميزان  كه  نيست  شكی  می باشد.  مناسب  تقسيط  هر  در  هكتار  در 
بسيار  می تواند  مختلف  ژنوتيپ های  و  مزارع  برای  كودی  توصيه 

متفاوت باشد. 
نکتـه بسـیار مهـم ايـن اسـت کـه از مصـرف بـاالی کـود ازته 

بـه شـدت پرهیـز شـود، چراکـه امـکان ورس و در نهايـت کاهش 

عملکـرد را در پـی خواهـد داشـت.
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 علف هاي هرز و کنترل آن ها
بـه طـور كلـی كينـوا بـرای اسـتقرار در ابتـدای رشـد نيـاز بـه 
مراقبـت، به ویـژه مبـارزه بـا علف هـرز دارد چـون در دو هفتـه اول 
پس از سـبز شـدن، كينوا سـرعت رشـد كمی دارد و قدرت رقابت 
بـا علف هـای هـرز را نـدارد. تاكنـون هيـچ علف كـش اختصاصـی 
بـرای مبـارزه بـا علف هرزهـای مزرعـه كينـوا توصيه نشـده اسـت.

ایـن محصـول علـف هـاي  مهـم تریـن علـف هـاي هـرز در 
هـرز سـلمك (Chenopodium album) و تـاج خـروس ایسـتاده 
هـرز  علف هـاي  دیگـر  از  هسـتند.   (Amaranthus retroflexus)
سـياه  تاجریـزي   ،(Kochia scoparia) جـارو  علـف  بـه  می تـوان 
قيـاق،   ،(Portulaca oleracea) خرفـه  و   (Solanum nigrum)

اویارسـالم، سـوروف، پنيـرك، كنجـد وحشـی و ... نـام بـرد.
کنتـرل علف هاي هـرز باريك برگ با اسـتفاده از علفکش های 

باريـك  برگ کش همچون ستوکسـیديم )نابـواس(، تارگا 

)هالوکسـی فوب آرمتیل(،  سـوپرگاالنت  )کوئیزاولوفپ پی اتیـل(، 

)سیکلوکسـیدم( فوکـوس  و  )فلوآزيفوپ پی بوتیـل(   فوزيلیـد 

امکان پذير است. 

بدليل  این محصول  در  برگ  پهن  هرز  كنترل علف های  ولی 
و  به علف های هرز خانواده سلمك  كينوا  زیاد  نزدیكی  و  قرابت 
كه  معدودی  تحقيقات  اساس  بر  است.  مشكل  بسيار  تاج خروس 
 تاكنون در خصوص بررسی علفكش های انتخابی موثر برای كنترل 
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اغلب  است  گرفته  صورت  كينوا  در  پهن برگ  هرز  علف های 
حاضر  حال  در  نموده اند.  وارد  خسارت  كينوا  به  علفكش ها 
در  انتخابي  موثر  علفكش هاي  شناسایي  براي  اندكي  تحقيقات 
بخوبي  علفكش ها  این  اغلب  اما  است.  انجام شده  كينوا  محصول 
نيستند. در تحقيق انجام شده كه  قادر به كنترل علف هرز سلمك 
با  مبارزه  برای  آمریكا  در   (1993  ) كرومارك  و  اسميت  توسط 
رویشي  پيش  كاربرد  گرفت،  صورت  پهن برگ  هرز  علف های 
كلوپيراليد  كلوریدازون،  بنتازون،  علفكش هاي  رویشي  پس  و 
متازوكلر،  متاميترون،  لناسيل،  پایر،  فلوروكسي   + سيانازین   /
سدیم  و  پروپاكلر  مدیفام،  فن  پندیمتالين،  متيل،  سولفورون  مت 
رفت.  بكار  كينوا  در  هرز  هاي  علف  كنترل  براي  منوكلرواستات 
به  متاميترون  علف كش  فقط  آزمایش  مورد  علفكش های  ميان  از 
گياه كينوا خسارت وارد نكرد. زمانی كه كينوا حدودا 30 سانتی متر 
ارتفاع داشت از علف كش پاراكوات (3 ليتر در هكتار) برای كف 
جوی ها  كف  برای  صرفاً  خوبی  نتيجه  كه  شد  استفاده  جوی ها 

داشت.
در حال حاضر بهترین روش كنترل علف های هرز پهن برگ، 
روش های زراعی، مكانيكی و تلفيقی می باشد. مبارزه با علف هاي 
یا  از كولتيواتورهاي ردیفي  استفاده  یا  به روش هاي دستي و  هرز 
است،  استقرار  حال  در  و  گياه كوچك  كه  زمانی  دوار خصوصا 

اهميت دارد.
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در  دارد.  كينوا  عملكرد  برروي  زیادي  تاثير  علف هرز  كنترل 
كلرادو، صرفا كنترل علف هاي هرز باریك برگ عملكرد را از640 

كيلوگرم در هكتار به 1990  كيلوگرم در هكتار افزایش داد.

آفات مهم و کنترل آنها

• كرم هاي برگ خوار
• انواع شته ها و زنجرك ها 

• مگس های مينوز
• كرم ساقه خوار

• كرم طوقه بر 
مزارع  آفات  خطرناك ترین  و  اصلی ترین  مهم ترین،  از  یكی 
 Spodoptera) كارادرینا  برگ خوار  الروهای  ایران  در  كينوا 
exigua) و پرودنيا (Spodoptera litorallis) می باشد. این آفت در 

این  هجوم  می كند.  حمله  كينوا  مزرعه  به  رشدی  مختلف  مراحل 
آفت در مرحله 2 تا 4 برگی می تواند كل مزرعه را نابود كند. عالوه 
بر كينوا، چغندرقند، یونجه، لوبيا، ذرت، پنبه، گوجه فرنگی، باقال، 
سویا، پياز، نخود، سيب زمينی، بادنجان، اسفناج، كاهو، كلم، شلغم، 
سوروف، علف هفت بند ميزبان هاي آن ها محسوب می شوند. رنگ 
الروهای كارادرینا به طور معمول سبز ولی گاهی به رنگ قهوه ای و 
حتی سياه هم دیده می شود و معموالً یك نوار باریك سياه، نارنجی 
و سفيدرنگ در دوطرف بدن وجود دارد. بهترین زمان مبارزه عليه 
این الروها زمانی است كه آفت تخم ریزی كرده و حتی مقداری 
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از تخم ها باز و الروهای ریز آن خارج شده باشد. در هر صورت 
سمپاشی  كوچك  الروهای  یا  و  تخم  مشاهده  با  می شود  توصيه 
صورت گيرد. مبارزه شيميائی با الرو كارادرینا با سمومی همچون 
لوفنورون، آوانت طالئی (ایندوكساكارپ)، آبامكتين، دیازینون و 

دیگر سموم آفت كش و  تكرار سمپاشی بعد از 10 روز می باشد.

بیماري هاي مهم و کنترل آنها
• سفيدك داخلي

• لكه برگي
• پوسيدگي قهوه اي ساقه

• پوسيدگي ریشه و مرگ گياهچه

Peronospora farinosa )Fr(.  سفیدک داخلي

كشور،  كينوای  مزارع  در  شده  مشاهده  بيماری  مهم ترین 
سفيدك داخلی بوده است.

 85 نسبي  رطوبت  و  آزاد  آب  وجود  بیماري:  مناسب  شرايط 

درصد براي جوانه زني كنيدي هاي این جنس الزم مي باشد. به طور 
كلي دماي مطلوب براي اسپورزایي بين 10 تا 20 درجه است. 

 عاليم: لكه هاي كلروتيك زرد و بي رنگ در سطح برگ و در 

زیر برگ به رنگ خاكستري كه محل اسپورزایي مي باشد.
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کنترل: 

• رعایت تراكم كشت- خودداري از آبياري زیاد 
• استفاده از ارقام زراعی دیررس 

• استفاده از ارقام مقاوم 
اینفينيتو،   ریدوميل ام زد،  مانند  قارچكش هایی  با  سم پاشي   •
به فواصل  مانكوزب، متاالكسيل،زینب و مانب و تكرار سم پاشی 

5 تا 6 روز و حداقل 3 بار

برداشت
همانگونه كه در بخش های قبلی ذكر شد، زمان رسيدگی بسته 
به ژنوتيپ، منطقه كشت و تاریخ كشت متفاوت می باشد. رسيدن 
سنبله ها در زمان رسيدگي كامل زرد مي شوند. خشك شدن گياه 
دارد.  كينوا  فيزیولوژیكی  رسيدگی  بر  داللت  برگ ها  ریختن  و 
می باشد.  درصد   15-20 حدود  رسيدگی  زمان  در  دانه  رطوبت 
در  خصوص  به  دانه ها  رسيدن  زمان  در  گنجشك خوردگي  خطر 
ژنوتيپ های با ميزان ساپونين پایين همانند رقم ساجاما و سانتاماریا 
اولين عالئم رسيدگي (50 % سنبله ها زرد  با مشاهده  جدي است. 
شده باشند) و یا گنجشك خوردگي، باید برداشت صورت گيرد. 

برداشت می تواند به صورت دستي و یا مكانيزه انجام شود. 
در برداشت سنتی، ساقه هاي گلدار از محل گل آذین برداشت، 
روز  چند  از  پس  و  می شوند  خشك  و  پهن  سایه آفتاب  محل  در 
سنبله  از  بذر  نمودن  انجام می شود. جدا  بذر  و جداسازي  كوبيده 
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می شود.  انجام  خرمن كوب  از  استفاده  با  یا  و  سنتی  روش های  به 
كمباین  همچنين  و  كلزا  كمباین  از  استفاده  با  مكانيزه  برداشت 
غالت با تنظيم هدهای برداشت و كوبنده و سایر اجزاء این دستگاه 
قابل انجام بوده و در برخی مناطق كشور انجام شده است. جدول 2 
مقایسه سه روش سنتی، نيمه مكانيزه و مكانيزه برای برداشت كينوا 

را نشان می دهد.
عملكرد دانه به شدت تحت تاثير ژنوتيپ و شرایط رشد است. 
در  یافته  انجام  پایلوت-های  و  ترویجی  تحقيقاتی،  در كشت های 
كشور، عملكرد حدود 0/4 تن در هكتار تا بيش از 4 تن در هكتار 
زراعی  رقم  دو  سازگاری  بررسی  اولين  در  است.  شده  گزارش 
ساجاما و سانتاماریا در ایران در مزرعه تحقيقاتی مؤسسه به ترتيب 
عملكرد 2362 و 2490 كيلوگرم در هكتار بدست آمد. ژنوتيپ های 
Q26، Q29، Red Carina، Giza1،  Titicaca  و Sajama به ترتيب 

عملكرد 1100، 1680، 1790، 2020،  2230 و 370 كيلوگرم در 
هكتار در كشت بهاره شهركرد را دارا بودند. همين ژنوتيپ ها در 
كشت پایيزه ایرانشهر به ترتيب 2430، 3090، 2190، 3960، 3800 
ساجاما  رقم  داشته اند.  دانه  عملكرد  هكتار  در  كيلوگرم  و1030 
در خوزستان عملكرد حدود 2/4 تن در هكتار را نشان داد. نتایج 
كشت  تحت  كشور  مختلف  مناطق  در  پایيزه  پایلوت  كشت های 
ژنوتيپ های Red Carina و Giza1 نشان داد كه مزارعی كه مطابق 
با دستورالعمل توصيه شده و در زمان مناسب اقدام به كشت داشتند 
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داشتند. كشت  را  تن در هكتار  متوسط عملكرد حدود 2  به طور 
فارس  استان  و سروستان  تی تی كاكا در شهرستان های خرامه  رقم 
در مزارع و فصول كشت های مختلف عملكردهای 3200، 4500 و 

5200 كيلوگرم در هكتار را نشان داده است.

جدول 2. مقایسه سه روش برداشت کینوا

برداشت نیمه برداشت سنتیعملیات
مکانیزه

برداشت 
مکانیزه

دستی، با استفاده جمع آوری
از داس

دستی و 
كمباینمكانيكی

 كپه ایخشك كردن
-كپه ای (15-7 روز)

ذخيره سازی 
-سيلوانبارگياه

 دستیخرمن كوبی
(مالش خوشه)

وسایل نقليه 
موتوری، خرمن 

كوب ثابت
كمباین

 دستیتميز كردن
(جریان هوا)

ماشين بو جاری 
ماشين بوجارییا دستی

مصنوعی یا طبيعی(3 روز)خشك كردن
مصنوعیطبيعی

در جای خشك، ذخيره دانه
سيلو، در كيسهفله ای، در انباردر انبار

تميز كردن حذف ساپونين
مكانيكیمكانيكیدستی
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به علت  محصول  برداشت  از  بعد  كينوا  زراعی  ارقام  بيش تر 
و  است  تلخی  مزه  دارای  كه  ساپونين  بنام  ماده ای   داشتن 
همچنين جداسازی ناخالصی های دیگر برای مصرف غذایی نياز به 

فرآوری دارد.   
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