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 پيشگفتار

با غنای عناصر  ،های آندکوه غالت بومی منطقهکینوا از محصوالت شبه

غذایی، متحمل به خشکی و یخبندان، ارزش غذایی باال و توانایی رشد در 

نوا شود از گیاه کیکه توصیه میطوریبه ،های فقیر و ارتفاعات استخاک

باتوجه به شرایط  .باران استفاده گرددعنوان جایگزین غالت در مناطق کمهب

از عوامل محدود  باشد.کشت این گیاه مشخص میوهوایی ایران، اهمیت آب

صدمه  نآآفات متعددی هستند که به  ،این گیاه کننده تولید در واحد سطح

د باشنآور از اهمیت خاصی برخوردار میها حشرات زیانزنند و در بین آنمی

 تواند تا حد زیادی در افزایشها میموقع آنکه شناسایی صحیح و مدیریت به

 .ثر باشدمحصول مو

 مقدمه

تیره از  گیاهی،  .Chenopodium quinoa Willd گیـاه کینـوا بـا نـام علمـی

 سالهکینـوا گیاهـی یـک (.8)شکل  اسـت (Amaranthaceae)خروسیان تاج

جـوان  هایولـی از بـرگ ،شـوداسـت و بـه منظور تولیـد دانـه کشـت مـی

 گردد)طاووسی وآن نیز بـه صـورت سـبزی تـازه یـا پختـه اسـتفاده مـی

 گشنیدخودرصد  93ای با حدود کینوا یک گیاه دولپه. (8931ینه، دلطفعلی آ

 گیاهی.های آند کرانة غربی آمریکای التین جنوبی منشأ گرفته استاز کوه

ای با نفوذپذیری عمیق ریشه، که متر 8-1ارتفاع  بهبرگ، ساله، پهنیک است

ده های غیرزنای از تنشدر برابر طیف گستردهمقاومت زیادی  . کینوادارد

دهد و همچنین به خوبی قابلیت مانند سرما، شوری و خشکی از خود نشان می

تغییـر  .(8931ای را داراست )مامدی و همکاران، های حاشیهرشد در خاک
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-شـدن تدریجی خـاک م و خشـک و شورآب و هـوای ایـران بـه سـمت گـر

های زراعـی کشـور از سـویی و تحمـل زیـاد گیـاه کینـوا در مقابـل خشـکی، 

شـوری و یــخ زدگــی از ســوی دیگــر، بــه طــور منطقــی بیانگــر ایــن 

اســت کــه از کینــوا مـی تـوان بـه عنـوان گیاهـی مناسـب بـرای رسـیدن بـه 

پایـدار، تغذیه مناسـب و تولیـد صنعتـی اسـتفاده کـرد و توسـعه کشـاورزی 

و ترویـج کشـت و تغذیـه کینـوا باعـث تنـوع بخشـی محصـوالت غذایی در 

کشـاورزان و تأمیـن بخشـی از نیـاز درآمد کشـور، تولیـد پایـدار، افزایـش 

طرف  از .(8931ینه، دغذایـی جامعـه خواهـد شـد )طاووسی و لطفعلی آ

های مســتمر در حین های صحیح زراعی و مراقبتدیگر، با اعمال روش

توان میزان تولید را در واحد ســطح به میزان زیادی رشــد و نمو گیاه می

از عوامل محــدود کننده تولید در واحد ســطح، حشرات آفت  .افزایش داد

کینوا نیز از  گیاهزنند و بالطبع متعددی هستند که به گیاهان مختلف صدمه می

ان به هطیف وسیعی از آفات در سراسر ج .حضور چنین آفاتی مستثنی نیست

 به عنوان مثال اند.زا به گیاه کینوا معرفی شدهعنوان عامل خسارت

Eurysacca melanocampta(Meyrick)و  E. quinoae Povolný 

(Lepidoptera: Gelechiidae)  پرو و به عنوان آفت اصلی این گیاه در

 Bocchi etویا  (Rasmussen et al., 2003)ستابولیوی معرفی شده

al.(2016)  سنکاز Nysius cymoides  به عنوان آفت این گیاه در ایتالیا نام

 مدت زیادیکشت کینوا در ایران که از زمان آغاز با توجه به این .اندبرده

شتری آفات بی گیاهبدیهی است در آینده و با توسعه کشت این  ،گذردنمی

گام نخست در کنترل و مدیریت  جایی کهخواهند شد و از آنروی آن مستقر 

در امتداد  ومورد نظر تلفیقی آفات، شناسایی دقیق فون حشرات اکوسیستم 
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 جهتدر این راستا، نشریه حاضر  باشدآن شناسایی حشرات مضر آن می

ه از پردازد ککینوا میمعرفی چهار حشره آفت گیاه به رسیدن به این هدف، 

 .اندشده وریآهای مرکزی و قزوین جمعمزارع استان

 

 .)اصلی(مزرعه کینوا -8شکل 

 

 

 

 

 دبلند چغندرقنسوسک خرطوم
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Lixus incanescens Boh. (Col.: Curculionidae) 

 باشدمیدر ایران یکی از آفات مهم چغندرقند  قندبلند چغندرخرطومسوسک 

این آفت از  .کندیتغذیه م تره نیزسلمهی مانند خرفه و های هرزاز علفکه 

 آوری گردید.مزرعه کینوای روستای رضاآباد واقع در استان مرکزی جمع

 مشخصات ظاهري -7

ای هکه روی آن را کرک هستند سیاه رنگو دارای بدنی تیره  حشرات کامل

 .کمی خمیده است و نسبتا بلندخرطوم (. 1شکل زرد رنگ پوشانده است )

میده، . الروها کمی خهستند شکل و به رنگ سفید مایل به زردها بیضیتخم

ی ها سفید رنگ تا کمشفیره .شوندسفید رنگ و با سر قهوه ای مشاهده می

، )پوررحیم و همکاران شوندمتمایل به زرد بوده و درون دمبرگ تشکیل می

8937.) 

 
 )اصلی(.جمع آوری شده از روی کینوا حشره کامل خرطوم بلند چغندر -1شکل 

 

 

 نحوه خسارت -2
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براساس مشاهدات انجام گرفته، الروها وارد ساقه شده و با تغذیه از آن، باعث 

با  بر انباشته شدن داخل ساقهشوند. درنتیجه، عالوهپوک شدن کامل ساقه می

یاه گفضوالت الروی، مسیر عبور آب و مواد غذایی به سنبله نیز از بین رفته و 

(. ساقه های آلوده از بیرون، توسط سوراخی 9شود )شکل خشک و پژمرده می

 (.1که به وسیله آفت ایجاد شده به خوبی قابل تشخیص هستند )شکل 

 
درون ساقه  قندبلند چغندرخرطومسوسک تغذیه الرو  -9شکل 

 .)اصلی(کینوا
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 ویقند ربلند چغندرخرطومسوسک سوراخ ایجاد شده توسط  -1شکل 

 .)اصلی(ساقه کینوا

 

 مديريت  -9

تر دارند، بیشینم نگه یخوبهب را آب که ،یهای شننیزم در آفت تیفعال

در این مناطق خوداری شود. آبیاری منظم و به  گیاهاست، لذا باید از کشت 

شت بردا شخم عمیق پس از باشد.میموقع نیز در کاهش جمعیت آفت مؤثر

از قبیل خرفه و سلمک در بهار و  علفهای هرزمحصول، وجین و از بین بردن 

 دنشوهای کاهش جمعیت آفت محسوب میاز راه نیز در حاشیه مزارع

 (.8937)پوررحیم و همکاران، 

لیــل دخرطوم بلند چغندرقنـد بـهسوسک ها در کنترل کشکاربرد حشره

ا الروها بو عــدم در معــرض قرارگیری مستقیم درون ساقه  تغذیــه الروهــا 

  . (Manole , 1990)تـری دارد یی کـماکش کارحشره

 

 

 

 مانندكک سوسک
 

 Chaetocnema scheffleri (Kutschera) (Col.: Chrysomelidae) 

 زراعی اناز آفات مهم گیاه Chaetocnema های کک مانند جنس سوسک

قات تحقیآوری شده است. که از روی کینوا نیز جمعد نباشمی مانند چغندر

د نوانتدر شرایط مناسب می روی گیاهان زراعی نشان داده که این دسته آفات

 آگاهی در زمینه ظهور حشرهپیش. ندنوارد ک گیاه میزبانخسارت زیادی به 
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کامل و تغییرات تراکم آفت نقش مهمی در کاهش خسارت این آفت 

 . (8915شناس و همکاران، )حقدارد

 مشخصات ظاهري -7

به رنگ  باشد. بند اول شاخکمتر میمیلی 11/1تا  51/8استثنای سر بین طول بدن به

 ایپنجم تا حدی قهوهبند کامال زرد رنگ و  بندهای دوم تا چهارمای تیره و قهوه

ت. دو رنگ اس یبرنز گردهپیشمایل به زرد و متالیک به رنگ بالپوش باشد.می

چین وجود نقطه ها خطوط منظمو روی آن باشدمحدب میبالپوش طرف 

ران پای عقبی در این حشرات  (.7)شکل  (Konstantinov et al., 2011)دارد

  (.8937دهد)پوررحیم و همکاران، ها قدرت جهیدن میرشد کرده و به آن

 
 .)اصلی(آوری شده از روی کینوامانند جمعککسوسک  -7شکل 

 

 نحوه خسارت

مرحله چهار برگی گیاه تاثیر ها روی کینوا از زمان ظهور تا این سوسک

 ,.Granda et al) (1)شکل کنندها وارد میگذاشته و خسارت زیادی به برگ

2014). 
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 مانندخسارت سوسک کک  -1شکل 

 Granda et al.,( 2014) اقتباس از

 

 مديريت -2

سبب سپری شدن مراحل حساس رشد  است ممکنگیاه کاشت زود هنگام  

 گردد.ها زمان اوج جمعیت کک وارده درها و کاسته شدن خسارت بوته

های چسبنده برای شکار حشرات کامل عالوه بر پایش جمعیت استفاده از تله

نتایج به باتوجه به (.8911)حق شناس،  تواند مفید باشدخسارت می در کاهش

و ظهور  آگاهیهای چسبی رنگی در زمینه پیشدست آمده برای استفاده از تله

متر از سطح زمین در  17/1های زرد لیمویی به ارتفاع لهتوان از تکک می

 .(8915شناس و همکاران، حق ) حاشیه مزرعه استفاده نمود

 ندمان)های مناسب کشاما موثرترین راه کنترل، ضدعفونی بذر با حشره

 و سیدهر باشد. در این شرایط خسارت آفت به حداقلمی (نیونیکوتینوئیدها

 (.8937)پورحیم و همکاران،  ضرورتی نخواهد داشت مبارزه شیمیایی با آن
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 7/1تا  1به نسبت  EC 35%پاشی با فوزالن در مراحل اولیه رشد گیاه محلول

 (.8935تواند در کنترل آفت موثر باشد )نوربخش، لیتر در هکتار می

 خواربذر نس
Nysius sp. (Hem.: Lygaeidae) 

 

-تدر جمعی کلزا کشت گسترش بازمان هم و های اخیرسال در  بذرخوار سن

 کلزا جوار مزارعهم به محصوالت هاییخسارت ایجاد باعث میلیونی های

 هب مزارع برداشت شده، در خود جمعیت افزایش از پس سن این است. شده

-یم آن خشکیدگی سبب و حمله نموده باشد خود اطراف در که گیاهی هر

 مختلف هایطور کلی گونهبه . (8931شود )محقق نیشابوری و همکاران، 

 تمحصوال و سبزی میوه، مهم از آفات دنیا نقاط از بسیاری در Nysius جنس

  .Attia), 1974) روندبه شمار می تابستانه

 مشخصات ظاهري -7

متـر طـول دارد، دارای رنـگ میلی 1تـا  9ک کـه بیـن چن حشـره کوای

 وبیشکامل ماده کمحشره  (.5)شکل هـای شـفافی اسـتخاکسـتری و بال

 انیشکم کامالً نما ریدر ز زیرتر از نرها است. تخمتر و رنگ آن روشنبزرگ

ر از تر، و تیره تاندکی کوچک ،ترکیبار یحشره کامل نر دارای بدن .است

ق محقباشد )میماده ها و شکمی سیاه با چشم های مرکب کامالً برجسته 

 (.8937نیشابوری و همکاران، 
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 .)اصلی(آوری شده از روی کینواجمع سن بذرخوار  -5شکل 

 

 نحوه خسارت -2

کند )محقق و همکاران، این حشره عموما از بذر گیاه میزبان خود تغذیه می

زا باشند. آسیب ناشی از توانند خسارت(. مراحل نابالغ و بالغ هردو می8937

فت اب اغلب است که گیاهی بافت پژمردگی و شدن خشک این حشره شامل

ردد. گنکروزه می آید و به اصطالحدر می ای قهوه به مایل زرد رنگ گیاه به

 Scaccini and)شود می نیز هادانه وزن همچنین، تغذیه این سن باعث کاهش

Furlan, 2019) 
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 بالغین سن بذرخوار روی گیاه کینوا -1شکل 

Bocchi et al.,( 2016) 

 مديريت -9

ا هاز مرحله شیری شدن دانه پایش مزرعهبا توجه به خسارت باالی این آفت، 

 Bocchi)شودها توصیه میتا زمان برداشت محصول از نظر بررسی وجود سن

et al., 2016). های مدیریتی مانند استفاده از آبیاری بارانی روش(Scaccini 

and Furlan, 2019)  جمع آوری بقایای گیاهی، شخم عمیق پس از برداشت

آفت در جهت کاهش جمعیت  (8937)محقق نیشابوری و همکاران، محصول 

 .باشدمی موثر
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  برای جلوگیری از صدمة سن پاشی مزارع آلوده و نیز مزارع همجوارمحلول

 %1/11الف: کلرپایروفوس  :موثرباشدتواند می زیر نیزبا یکی از سه ترکیب 

امولسیون به نسبت یک  %11در هزار. دیازینون  1تا  7/8مولسیون به نسبت ا

)محقق نیشابوری و امولسیون به نسبت دو در هزار %75در هزار و ماالتیون 

 (.8937همکاران، 

 اسفناج تهش
Hayhurstia atriplicis (L.) (Hom: Aphididae) 

 آوری گردید.این شته از مزارع کینوای استان قزوین جمع

 مشخصات ظاهري -7

زا، بدن بیضی به نسبت کشیده، رنگ بدن سبز چمنی در افراد بی بال زنده

پوشیده از گرد سفید مومی، شاخک، پاها، کورنیکول و دم نسبت به بقیه 

بت بندهای گرده به نس زادار زندهباشد. در افراد بالتر میها اندکی تیرهبخش

و دوم شاخک پیش ران و مفصل  تیره هست و سر، بندهای شکمی بندهای اول

 (.8913)رضوانی، باشدای روشن میپاها قهوه

 نحوه خسارت: -2

های کینوا ها در سطح زیرین برگانجام شده این شتهبر اساس مشاهدات 

کلنی تشکیل داده با قطعات دهانی مکنده خود بافت اطراف رگبرگ اصلی،

ا بر روی هد. تجمع شتهکننی گیاهی تغذیه میگیاه را سوراخ کرده و از شیره

گیاه بر شکل رشد گیاه تاثیرگذار بوده و برگهای گیاه به سمت پایین جمع 

-یها پر از شته مشوند در نتیجه تعداد زیادی برگ لوله شده که درون آنمی

از  ها پسشود. در صورت ادامه فعالیت این برگباشد در روی گیاه دیده می

 (.81و  3های ریزند)شکلمدتی می
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 برگ کینوا آلوده به شته)اصلی( -3شکل 
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 )اصلی(. های کینوا بر اثر تغذیه شتهلوله شدن برگ -81شکل 

 مديريت: -9

از  Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae) زنبور پارازیتوئید

(. اینکه آیا 8913آوری شده است)رضوانی، روی این گونه در ایران جمع

ای هباشد یا خیر نیاز به بررسیکینوا اقتصادی می خسارت این شته روی
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اد هایی که پیچیدگی برگ ایجبرای شتهدر صورت ضرورت . بیشتری دارد

 .توان از سموم سیستمیک استفاده نمودکنند میمی

 

دکتر سایه  و دکتر هیوا ناصر زاده هاوسیله از سرکار خانم: بدینسپاسگزاري 

 و دکتر علی نیشابوریدکتر جعفر محقق  انسری و همچنین جناب آقای

کینوا را بر آوری شده از مزارع جمع حشراتتشخیص  زحمت کهرضوانی 

 .شودتشکر و قدردانی میعهده داشتند، 
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