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مقدمه
کینـوا بـا نـام علمـی Chenopodium quinoa Willd از خانـواده تاج خروسـیان 
Amaranthaceae و زیرخانواده اسـفناج Chenopodiaceae، گیاهی علفی، یک سـاله، 

دانه ایـی، و دولپه اسـت کـه با علف هرز سـلمه تره همانندی ظاهری داشـته و میانگین 
ارتفـاع آن از ۲0 تـا ۳00 سـانتی متر، متفـاوت اسـت. انـدازه بـذر آن هماننـد ارزن 
اسـت و نزدیـک بـه 1/6-1/4 میلی متـر قطـر دارد. هر هـزار دانـه آن ۳/۵-۳ گرم وزن 
داشـته و بـه رنگ های سـفید، قرمز، نارنجی، زرد و سـیاه دیده شده اسـت. سـاقه گیاه، 
مسـتقیم و برگ هـای آن پهن و متناوب هسـتند. دلیـل رنگ های گوناگـون گل آذین، 
بـرگ و بـذر، وجود بتاسـیانین بوده و دانـه آن در گل آذین های بزرگ )سـنبله مرکب(، 
سـورگوم ماننـد اسـت. ایـن گیـاه به طـور معمـول خودگرده افشـان بـوده ولـی 10 تا 
1۵ درصـد دگرُگشـنی نیـز بـرای کینـوا گزارش شـده اسـت. اینـک ۲۵ گونـه مختلف 
کینـوا در جهان کشـت می شـود که تقاضای مناسـبی هـم در بازار های جهانـی دارند. 
در فراینـد تولیـد اقتصـادی کینـوا، گرچـه دانـه گیـاه بیش تـر مـورد توجه اسـت ولی 
دیگـر بخش هـای گیاه )برگ و سـاقه( نیز برای تغذیه انسـان و دام اسـتفاده می شـوند. 
برخـی ژنوتیپ هـا کاربـرد کشـت علوفـه ای نیـز دارند. بـه دلیل سـازگاری بسـیار باال 
بـا شـرایط آب و هوایـی گوناگون، نیاز آبی کم و تحمل شـوری، کشـت گسـترده کینوا 

می توانـد در نقـاط مختلف کشـور انجـام پذیرد.
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سطح زیر کشت کینوا 

خاسـتگاه اصلـی کینـوا، آمریـکای جنوبـی اسـت. ایـن گیـاه بومـی کوه هـای آنـد 
در بولیـوی، شـیلی و پرو اسـت و از سـازگاری گسـترده ای برخـوردار اسـت. مهم ترین 
تولیدکننـدگان کینوا کشـورهای بولیـوی، پرو و اکوادور هسـتند. برپایـه داده های فائو 
در سـال 1۳97 سـطح کشـت کینوا در دنیا  178۳1۳ هکتار بوده که نسـبت به سـال 
1۳89 بـا سـطح کشـت 9۵979 هکتـاری، افزایـش 8۵ درصـدی را نشـان می دهـد. 
نود درصـد کینـوای جهـان در بولیـوی کشـت می شـود. در سـال های گذشـته، در 
بیش تـر کشـورهای آمریـکای جنوبـی ماننـد اکـوادر، کلمبیـا، آرژانتیـن و همچنیـن 
آمریکای شـمالی و کشـورهای اروپایـی، آسـیایی از جملـه ایـران و آفریقـا، پژوهـش 
دربـاره ایـن گیـاه ارزشـمند و کشـت آن افزایـش یافتـه اسـت. کینـوا در ایران گیاهي 
اقلیم هـاي  بـا  آن  زمینـه کشـت و سـازگاري  در  اولیـه  ارزیابی هـای  اسـت.  جدیـد 
گوناگـون، نشـان دهنده سـازگاری و تولیـد مناسـب در مناطق مختلف همچـون کرج، 
خوزسـتان، سیسـتان و بلوچسـتان، جیرفـت و کهنـوج بـوده اسـت، تاجایی کـه وزارت 
جهـاد کشـاورزی پیش بینـی کـرده، تـا پنـج سـال آینده سـطح زیر کشـت کینـوا در 
ایـران بـه سـی هزار هکتار برسـد. نتایـج پژوهش  ها بـر روی کینـوا نشـان داده که در 
شـمال و جنوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان سـازگاری باالیـی داشـته و دارای توان 
تولیـد محصـول اقتصادی بـا هدف تولید دانه و علوفه اسـت؛ همچنین بـه خاطر امکان 
کشـت پاییـزه و بهـاره، گزینـه مناسـبی بـرای قرارگیـری در تنـاوب زراعـی بـا گنـدم 
اسـت. در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان سـطح کشـت کینوا در سـال زراعی 98-99 
شـصت هکتار گزارش شـده و برنامه ریزی کشـت آن برای سـال زراعی 1۳99-1400 

بـه دویسـت هکتار می رسـد.
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ارزش و اهمیت غذایی کینوا

بـه دلیـل اهمیـت ایـن مـاده خوراکـی، سـال ۲01۳ از سـوی سـازمان خـوار و بار 
جهانـی در سـازمان ملـل متحـد، سـال »کینـوا« نام گـذاری شـد. کینـوا در جهـان به 
خاویـار گیاهـی معـروف اسـت. ارزش غذایـی بسـیار باالی دانه آن سـبب سـنجش آن 
توسـط سـازمان خـوار و بـار جهانی )FAO( با شـیر خشـک شـده اسـت. دانه های آن 
می تواند سـیاه، قرمز، سـفید، بنفش، صورتی، زرد، خاکسـتری، نارنجی یا سـبز باشـد. 
گرچـه نـوع سـفید رنـگ آن مـزه بهتـری دارد و در ایـران هـم بیش تر مورد اسـتقبال 
قـرار گرفتـه ولـی کینـوای قرمـز رنگ مـواد مغـذی بیش تـری دارد ) شـکل 1(. کینوا 
سرشـار از پروتئیـن، فیبـر، ویتامین هـا و مـواد معدنـی گوناگون اسـت. با اینکـه کینوا 
پروتئیـن فراوانـی دارد ولـی بدون گلوتن بـوده و برای افرادی که بایـد از مصرف گلوتن 
پرهیـز کننـد، مناسـب اسـت و ازایـن رو گیاهـی دارویـی بـه شـمار مـی رود. برخالف 
دیگـر غـالت، شـاخص قنـد پایینـی دارد و افـراد دیابتی با آسـودگی خاطـر می توانند 
از آن اسـتفاده کنند. کینـوا بیش تـر بـه عنوان جایگزیـن برنج به کار می رود و سرشـار 
از پروتئیـن، فیبـر، آهـن، مـس، تیامیـن، منیزیـم، فسـفر، منگنـز، فـوالت و ویتامیـن 
ب6 اسـت. بـر پایـه پژوهش هـا، کینـوا سرشـار از فیبـر بـوده و افـزون بـر کمـک بـه 
کاهـش وزن، بـر افزایـش عمـر افـراد نیـز تأثیرگـذار اسـت. بـرگ کینـوا را می تـوان 

پخـت و بـه عنوان سـبزی پختـه اسـتفاده کرد.
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شکل 1- وجود تنوع رنگ دانه و آرد کینوا مناسب برای تولید محصوالت صنعتی

اهمیت و جایگاه کشت کینوا در تناوب زراعی 
از  علوفـه(  دارویـی، صنعتـی و  )اسـتفاده  تجـاری  مزیت هـای  بـر  افـزون  کینـوا 
مناطـق  به ویـژه  بـرای کشـت در شـرایط گوناگـون،  بسـیاری  زراعـی  قابلیت هـای 
گرم و خشـک، و قرارگیـری در تنـاوب زراعـی برخـوردار اسـت. محصوالتي کـه در یک 
برنامـه تناوبـي قـرار مي گیرنـد، تا جایی کـه امکان دارد بایـد از دید نیـاز غذایي، آبي و 
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شکل ریشـه گوناگـون باشـند، چـرا کـه برخـی گیاهـان، برخـي مـواد غذایـي را بیش 
از دیگـر مـواد، جـذب و مصـرف مي کننـد. گیاهانـی همچون گنـدم، جو، ذرت، سـیر، 
پیـاز، زیـره سـبز و ... داراي ریشـه هاي سـطحي بـوده و گروهـی دیگـر ماننـد گلرنگ، 
کلـزا، کینـوا، یونجـه، ماش، لوبیـا و ... داراي ریشـه هاي عمیق هسـتند، از ایـن  رو باید 
از کشـت پشـت سـرهم گیاهانـي کـه داراي ریشـه هاي هم شـکل و هم عمق هسـتند 
خـودداري شـود. گیاهانی سـازگار از خانـواده بقوالت )یونجه، شـبدر، لوبیـا، ماش( نیز 
می تواننـد در برنامـه تناوبـي قرار گیرند. در مناطقی که زمسـتان مالیمـی دارند کینوا 
بـه عنـوان یک گیـاه پاییزه کاشـته می شـود. در این شـرایط، جایگاه کینـوا در تناوب 

بـا غالتـی همچـون گندم و جـو و یا درسـت پیش از کشـت آنهاسـت. 
چنانچـه کینـوا در برنامـه تناوبـي بـا گندم بـه عنوان محصـول اصلی منطقـه، قرار 

گیـرد داراي محاسـن زیـر خواهد بود:
بـا نگـرش بـه پهن بـرگ بـودن کینـوا، مهـار علف هـاي هـرزِ باریک بـرگ در  �

کشـتزار کینـوا بـه سـادگی انجـام می پذیرد. 
راسـت ریشـه بـودن کینوا سـبب بهره گیـری از آب و مـواد غذایـي موجود در  �

ژرفنـای خاک می شـود.
به خاطـر تفـاوت در خانواده گیاهی، امکان کاهـش جمعیت آفات و بیماری های  �

گندم بـا قطع دوره زندگي آنها فراهم می شـود. 
در جـدول 1 برخـی از محصـوالت پاییـزه و بهاره کـه می توانند در برنامـه تناوبی با 

کینـوا  قرار گیرند، آمده اسـت )شـکل۲(. 

جدول 1- برخی گیاهان مناسب در تناوب زراعی با  کینوا در تاریخ کاشت های مختلف   

کشت تابستانهکشت بهارهکاشت پاییزه

گلرنگ-کینوا- گندم- ماشکینوا- ماش-گندمگندم- کینوا- ماش
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شکل ۲- امکان قرار گرفتن کینوا در تناوب با گندم و گلرنگ در کشت پاییزه )ایستگاه تحقیقات زهک(

نیازهای اکولوژیکی و سازگاری کینوا 

بسـیاری از پژوهش هـا نشـان داده انـد کـه کشـت ارقام گوناگـون کینـوا، در طیف 
گسـترده ای از شـرایط اقلیمـی ماننـد نواحـی بـا بارندگـی بـاال، نواحـی سـرد، گـرم و 
خشـک، و نواحـی بـا ارتفـاع بیـش از چهـار هـزار متـر از سـطح دریـا، از سـازگاری 
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باالیـی برخوردارنـد. کینـوا در مناطـق بـا رطوبت نسـبی 40 تا 88 درصد رشـد کرده و 
درجه حـرارت 4 تـا ۳8 درجـه سـانتی گراد را تحمـل می کنـد. کینـوا بـرای جـذب 
آب بسـیار کارآمـد و در برابـر کمبـود رطوبت خـاک، مقاوم اسـت و بـا بارندگی ۲00-

100 میلی متـر، محصـول خوبـی تولیـد می کنـد. کشـت کینـوا در بسـیاری از اراضی 
حاشـیه ایی کـه دچـار تنـش خشـکی، شـوری و بهـره وری بسـیار پاییـن هسـتند، 
امکان پذیـر اسـت. کمینـه دمای جوانه زنـی بذر کینـوا کم تر از دو درجه سلسـیوس و 
نشـان دهنـده تحمـل سـرما در ایـن گیـاه اسـت. کینـوا در دمـای 8 تـا 10 درجـه 
سـانتی گراد جوانه می زنـد و درجـه حـرارت مطلـوب بـرای رشـد آن 18 تـا ۲0 درجه 
اسـت. بـا ایـن همه، دمـای 8- تـا ۳9 درجه سـانتی گراد را نیـز تحمل می کنـد. دوره 
رشـد گیاه، بسـته به رقم و زمان کشـت 4 تا 7 ماه اسـت. کینوا گیاهی مقاوم در برابر 
شـرایط اسـیدی خـاک، خشکسـالی و یخبندان )پیـش از گل دهی( اسـت و بیش ترین 
مقاومـت بـه سـرما و یخبنـدان در مراحـل رشـد برگـی )از 4 تـا 9 برگی( و تـا پیش از 
ورود بـه سـاقه رفتن اسـت )شـکل ۳(. دمـای کم تر از منفـی چهار درجه سـانتی گراد 
در مرحلـه رشـد طولـی سـاقه و دماهـای نزدیک بـه صفر درجه سـانتی گراد یـا کم تر 
در مرحلـه گل دهـی بـه کینـوا آسـیب می رسـاند )شـکل 4(. در مرحلـه پرشـدن دانه 
)خمیـری نـرم( و پـس از آن، درجـه حرارت هـای پایین تـر از منفـی هفـت درجـه 
سـانتی گراد را می توانـد، تحمـل کنـد. کینـوا در طـول گل دهی به دمای باال حسـاس 
اسـت و درجـه حـرارت بیـش از ۳۵ درجـه سـانتی گراد می توانـد به کاهش بـاروری و 

جلوگیـری از دانـه بنـدی بیانجامد. 
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شکل۳- مراحل توسعه برگی پیش از ساقه رفتن کینوا 

شکل4- اثرات سرما و افت دما در مراحل ساقه و سنبله دهی کینوا )کشت  زود هنگام- آغاز آبان( 
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پیشنهادهای به زراعی کشت کینوا

تهیه بستر کاشت 

هماننـد دیگـر بذرهـای  ریزدانـه همچـون شـبدر و کلـزا، تهیه بسـتر برای کاشـت 
کینـوا نیـز حساسـیت و اهمیـت باالیـی دارد. عملیـات تهیـه زمیـن در زراعـت کینـوا 
هماننـد گنـدم و جو شـامل شـخم، دیسـک و تسـطیح یا ماله کشـي اسـت )شـکل ۵(. 
زمانی که شـیوه غالب کشـت در منطقه، هیَرم کاری اسـت، آماده سـازی بسـتر کاشت 
بایـد زمانـی انجـام شـود که رطوبـت خاک در شـرایط گاورو باشـد. عملیات شـخم در 
خاک هـای خشـک و یـا خیـس افـزون بـر زیان هـای جبران ناپذیـر به سـاختار خاک، 
سـبب ایجـاد کلوخ هـای درشـت در کشـتزار می شـود و ایـن، بـرای بذرهـای دانه ریز 
مناسـب نیسـت. بـرای شکسـته شـدن الیـه یا الیه های سـخت کـه هر چند سـال در 
عمـق سـی سـانتی متری خـاک تشـکیل مـی شـود، توصیـه می شـود هـر سـه سـال 
یک بـار بـرای حـذف این الیـه و بهبود وضعیـت فیزیکي خـاک، پیش از انجام شـخم و 
دیسـک از زیرشـکن و یا چیزل اسـتفاده شـود. برای سـبزی مناسـب و یکنواخت، و نیز 
داشـتن تعـداد بوتـه کافی در واحد سـطح، بسـتر خاِک آماده شـده، باید بـدون کلوخه 
باشـد. کلوخ هـاي بـزرگ ضمن کاهش کارایي دسـتگاه های کارنده، سـبب بد سـبزی 
می شـود. بـرای کشـت مکانیزه کینـوا از ریزدانه کارهـا و خطی کارهای گنـدم می توان 

بهـره گرفت. 
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شکل ۵- آماده سازی بستر کاشت )آبیاری زمین پس از برداشت محصول پیشین، شخم، تسطیح( 

تاریخ کاشت  و ارقام مناسب کینوا 

انتخـاب تاریـخ کشـت مناسـب از گزاره های زراعـی مهم در رشـد و تولید محصول 
اسـت. برپایـه ارزیابی هـای انجـام شـده، بسـته بـه هـدف تولیـد )دانـه، علوفـه(، نـوع 
ژنوتیـپ و فراهـم بـودن رطوبت در زمان کشـت، امکان کشـت پاییزه، بهاره و تابسـتانه 
در منطقـه وجـود دارد )جـدول ۲(. بـا هـدف تولیـد دانـه و دسـت یابی بـه کارکـرد 
اقتصـادی در کینـوا، بهتریـن تاریـخ کشـت پاییـزه در شـرایط منطقـه، آغـاز آذرماه تا 
میانه هـای دی مـاه و نیـز اسـتفاده از ارقـام زودرس ماننـد تی تـی کاکا و متوسـط رس 
ماننـد سـانتاماریا اسـت، و بـا هـدف تولیـد علوفـه، رقـم سـاچما توصیـه می شـود 
)شـکل های 6 و 7(. بـا هـدف تولیـد دانـه، ارقـام زودرس و غیر حسـاس بـه طـول روز 
ماننـد تی تـی کاکا و سـانتاماریا را می تـوان در کشـت بهـاره )سراسـر اسـفندماه( و 
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کشـت تابسـتانه )آغـاز تیر تـا اوایـل مردادمـاه( در شـمال اسـتان سیسـتان به کار برد. 
ارقـام زودرِس تی تـی کاکا و متوسـط رِس سـانتاماریا در صـورت کشـت پاییـزه )آغـاز 
می شـوند  برداشـت  آمـاده  اردیبهشـت  میانه هـای  فروردیـن و  اواخـر  در  آذرمـاه(، 
)شـکل های 7 و 8(. پیشـنهاد می شـود بـا افت دمـا و بروز سـرما و یخبنـدان در آبان تا 
دی مـاه در برخـی سـال ها، از کشـت زود هنـگام کینـوا در مهر و آبان خودداری شـود. 
در کشـت پاییـزه بهتـر اسـت مدیریـت زمـان کشـت بـه گونه ایـی باشـد کـه مراحل 
سـانتی گراد و  درجـه  ده  زیـر  سـرد  دماهـای  بـا  کینـوا  سـنبله دهی  سـاقه دهی و 
یخبندان هـای احتمالـی، روبـرو نشـود. در منطقـه ایرانشـهر بهتریـن تاریخ کاشـت از 
میانه هـای آبـان تـا میانه هـای آذرمـاه و بـا اسـتفاده از رقم تی تـی کاکا  توصیه شـده 
اسـت. رقـم تی تـی کاکا  بـه طـول روز بی تفـاوت بـوده و امکان کشـت پاییـزه، بهاره و 

تابسـتانه آن نیـز در منطقـه وجـود دارد. 
اگرچـه هـدف اصلـی از کشـت کینـوا تولیـد دانـه آن اسـت، ولـی به دلیـل وجـود 
طیـف رشـدی گوناگـون در ارقـام کینـوا برخـی از ارقـام، بـرای تولیـد علوفه مناسـب 
هسـتند. در شـرایط منطقه سیسـتان، ارقام دیررس همچون سـاچما به خاطر طوالنی 
بـودن دوره رشـد رویشـی در کشـت پاییـزه و بهـاره دارای قابلیـت باالیـی در تولیـد 
زیسـت توده )Biomass( و تامیـن علوفـه هسـتند. افـزون بـر ایـن، در زمـان نامبـرده 
به دلیـل هم زمانـی دوره رشـد زایشـی ارقـام دیررس و حسـاس به طـول روز با گرمای 
پایـان فصـل و آغـاز بادهـای گـرم و خشـک 1۲0 روزه، تولیـد دانـه به خوبـی انجـام 
نمی شـود )شـکل 9( و می تـوان از گیـاه به صـورت علوفه اسـتفاده نمـود. علوفه کینوا، 
سـبک و دارای مـواد غذایی مفید اسـت. کشـاورزان می توانند علوفه کینـوا را به صورت 

ترکیـب بـا یونجـه یـا اسـپرس )یونجه فریـدن( در تغذیـه دام بـه کار برند.



اصول فنی تولید کینوا در منطقه سیستان
20

جدول ۲- تاریخ کاشت و ارقام مناسب برای کشت کینوا

تاریخ نام منطقه  ردیف
هدف تولیدرقم مناسبکاشت 

منطقه سیستان1
پاییزه: 

1 آذرماه تا 
10 دی ماه

y   رقم زودرس:تی تی کاکا
y  متوسط رس: سانتاماریا
y  دیرس: ساچما

y  دانه
y  دانه
y  علوفه

منطقه سیستان ۲
بهاره: 

1 اسفند تا 
۲0 اسفند

y  رقم زودرس: تی تی کاکا
y  دیرس: ساچما

y  دانه
y  علوفه

منطقه سیستان ۳
تابستانه: 

۲0تیر تا 10 
مرداد ماه

y  رقم زودرس: تی تی کاکا
y  متوسط رس: سانتاماریا
y  دیر رس: ساچما

y  دانه
y  دانه-علوفه
y  علوفه-دانه

منطقه بلوچستان 4
)ایرانشهر، دلگان(

پاییزه: 
 1۵آبان تا 
1۵ آذر ماه

y   رقم زودرس: تی تی کاکاy  دانه

شکل 6- وضعیت رشد ارقام کینوا )تی تی کاکا، سانتاماریا و ساچما( در تاریخ های مختلف کاشت 
)ایستگاه تحقیقات زهک( 
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شکل 7- وضعیت رشد زایشی ارقام کینوا )تی تی کاکا، سانتاماریا و ساچما( در تاریخ های مختلف کاشت 
)ایستگاه تحقیقات زهک(  

   شکل 8- رقم زودس تی تی کاکا )راست( و رقم متوسط رس سانتاماریا )چپ(.
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شکل 9- وضعیت رشد رویشی و مناسب ارقام دیررس مانند ساچما )راست کشت پاییزه( و 
کشت میانه های اسفندماه برای علوفه )سمت چپ( )ایستگاه تحقیقات زهک(.

روش کاشت کینوا 

بسـته بـه شـرایط منطقـه و فراهمی بسـتر کاشـت، کینـوا را می توان بـه دو روش 
کرتـی و فارویـی کشـت نمـود. در روش کرتـی کـه بیش ترین روش کشـت محصوالت 
دانه ایـی و علوفه ایـی در منطقه اسـت، بسـتر باید پیش از کشـت، به خوبی تسـطیح و 
همـوار شـود. از آنجاکـه بیش تـر خاک منطقه دارای بافت متوسـط و لوم شـنی اسـت، 
بیش تـر محصـوالت بـه صـورت هیـرم کاری کشـت می شـوند. در زمین هـای کنـار 
رودخانـه اصلـی کـه بافـت خـاک آنـان سـبک و شـنی اسـت، امـکان کشـت بصـورت 
خشـکه کاری وجـود دارد. بـه هـدف آبیـاری بهینـه، افزایـش بهـره وری انتقـال آب به 
درون کشـتزار، آسـانی کاشـت، برداشـت و کاهـش تلفـات بـذری، کرت بنـدی زمیـن  
پیـش از کشـت انجام می شـود. بسـته به مسـاحت سـطح زمیـن و شکل هندسـی آن، 
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ایـن کرت بنـدی می توانـد بـا دسـت کم ده متـر عـرض و حداکثـر صـد متـر طـول 
انجام شـود )شـکل 10(. بذرهـای کینـوا را می تـوان هـم به صـورت دسـت پاش و هـم 

مکانیـزه بـا دسـتگاه های خطـی کار گنـدم، و ریزدانـه کار پنوماتیکـی کشـت کرد. 

شکل10- مرزبندی، کشت مکانیزه به صورت کرتی )مسطح( کینوا با دستگاه ردیف کار غالت ایستگاه 
تحقیقات زهک 
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میزان بذرمصرفی 

میـزان بـذر مصرفـی در واحد سـطح  تابـع مسـتقیمی از بافت خاک، آماده سـازی 
در  واقـع شـده  زمین هـای  از  بخشـی  اسـت.  کاشـت  روش و شـیوه  بسـتر کشـت، 
نزدیکـی مسـیر رودخانـه اصلـی در شهرسـتان های زهـک و هیرمنـد دارای بافتـی 
سـبک و شـنی هسـتند کـه امـکان کشـت بصـورت خشـکه کاری را فراهـم می کنند. 
در ایـن دسـت زمین هـا، آماده سـازی خـاک به صـورت مطلـوب و بدون ایجـاد کلوخه 
بـزرگ بـوده، ولـی مسـتعد سـله بندی، ایجـاد شـرایط غرقـاب و شـوری آب و خـاک 
نیسـتند. در چنیـن شـرایطی ۵-4 کیلوگـرم بذر در هکتـار برای کشـت مکانیزه کافی 
اسـت و چنانچـه کشـت، دسـت پاش باشـد، ایـن میـزان می تواند بـه 6 تـا 7 کیلوگرم 
افزایش یابـد. ولـی بیش تـر زمین هـای منطقـه سیسـتان دارای بافـت متوسـط تـا 
سـنگین از نـوع  لوم شـنی و لومی بـوده و نفوذپذیـری پایینی دارند و کشـت در آنها به 
صـورت هیـرم کاری انجـام می شـود. از آنجـا کـه در چنیـن خاک هایـی، امـکان وقوع 
شـرایطی چـون عـدم آماده سـازی بسـتر مناسـب و نـرم، ایجـاد کلوخه هـای بـزرگ، 
امـکان سـله بندی بـه دلیـل آبیـاری، بارندگـی و روش کاشـت )دسـت پاش- مکانیزه( 
وجـود دارد، میـزان بـذر مصرفـی 6 تـا 8 کیلوگـرم در هکتـار توصیـه می شـود. برپایه 
بررسـی ها، بـرای دسـت یابی بـه بهتریـن تراکـم کاشـِت توصیـه شـده بـرای کینـوا 
)80- 60 بوتـه در هـر مترمربـع(، بـا در نظرگیـری مالحظـات گفته شـده، میـزان بذر 
۵ تـا 8 کیلوگـرم در هکتـار در منطقـه سیسـتان قابل توصیه اسـت. بهتر اسـت بذرها 
را پیـش از کشـت با سـمومی چـون دیفنوکونـازول یا کاربوکسـین تیرام بـه میزان دو 

در هـزار ضدعفونی نمـود.

فاصله خطوط کاشت

فاصلـه خطـوط کاشـت می توانـد بر مهـار علف هـای هـرز، خوابیدگـی و کوددهی 
تاثیـر داشـته باشـد. در مراحـل اولیـه رشـد کینـوا، ردیف هـای عریـض،  امـکان مهار 
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مکانیکـی علف هـای هـرز را فراهـم می سـازد. در شـرایط مناطـق گـرم به خاطـر عدم 
محدودیـت در نـور، فاصلـه خطـوط کـم می تواند در بـروز کارکـرد باال موثر باشـد. در 
شـرایط منطقـه سیسـتان کشـت کینوا بصـورت خطی و کرتی )مسـطح( بسـته به نوع 
خـاک می توانـد بـا فاصله خطـوط  ۲0 تا ۳0 سـانتی متری و فاصله میـان بوته  ای ۵ تا 
7 سـانتی متری در عمـق 1 تـا ۳ سـانتی متری انجـام شـود. کاشـت عمیـق و بیـش از 
انـدازه می توانـد سـبب پیدایش گیاهچـه ضعیف و بد سـبزی شـود. در خاک هایی که 
بافـت آنـان تـا اندازه ای سـنگین اسـت، امکان سله بسـتن خـاک وجـود دارد ازاین رو، 
کشـت هیـرم کاری عمیـق توصیه می شـود. خشـکه کاری کینوا تنهـا در زمین هایی با 

بافت سـبک و شـنی توصیه می شـود.

میزان کود مورد استفاده 

ازآنجاکـه زمین هـای منطقـه دچـار کمبـود مـاده آلی خـاک )کم تر از نیـم درصد( 
هسـتند، برنامه ریـزی برای بهبود ویژگی هـای فیزیکی و شـیمیایی خاک های منطقه، و 
اولویت دهـی بـه کـود دامـی بـه میـزان سـی تـن در هکتـار، ضـروری بـوده و توصیـه 
می شـود. بهتـر اسـت برنامه تغذیه با کودهای شـیمیایی برای دسـت یابی بـه کارکرد و 
کیفیـت مناسـب در کینـوا بر پایه نتایـج آزمون خـاک انجام گیـرد. توصیه های صورت 
گرفتـه بـر پایـه ویژگی هـای خـاک ایسـتگاه زهک کـه دارای بافت لوم شـنی اسـت در 
جـدول ۳ آمـده و به عنـوان یـک توصیـه عمومی بـرای بیش تر نقـاط منطقـه می تواند 

به کار گرفته شـود. 
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جدول۳- مقادیر و زمان مصرف کودهای شیمیایی پرمصرف برای کینوا 

نوع کود مصرفی
مقدار قابل توصیه  
کود هم زمان با کشت
کیلو گرم در هکتار

زمان مصرف  و مقدار قابل توصیه کود 
به صورت سرک

کیلو گرم در هکتار

6 تا 8 برگی تا 
ساقه دهی

مرحله ظهور سنبله
  )شروع گل دهی(

100 100 ۵0 اوره 

- - 1۵0سوپرفسفات تریپل 

--100سولفات پتاسیم  

برپایـه پژوهش هـای فـراوان از نقـاط گوناگـون، پاسـخ کینـوا بـه افـزودن نیتروژن 
نـه تنهـا افزایـش رشـد محصـول و تولیـد کل گیاه بـوده، که کیفیـت دانه نیـز افزایش 
یافتـه اسـت. گیـاه برای رشـد رویشـی، شـادابی و سـبزینگی نیازمنـد نیتـروژن )ازت( 
اسـت. کمبـود نیتـروژن به طور معمـول سـبب کنـدی رشـد، سـبز کم رنـگ یـا زرد 
شـدن برگ هـا، کوچـک ماندن آنها، ضعیف شـدن رشـد ریشـه و بخش هوایـی، کوتاه 
مانـدن گیـاه، تغییـر رنگ سـاقه بـه قرمز یـا ارغوانی و کوچک ماندن سـنبله می شـود 
)شـکل 11(. بـر اسـاس آزمـون خـاک و  نتایـج پژوهش هـای انجـام گرفتـه، بـرای 
دسـت یابی بـه کارکـرد باال، مصـرف ۲۵0 کیلوگرم نیتـروژن )از منبـع  اوره( در هکتار 
در سـه نوبـت، پنجـاه کیلوگـرم پیش از کشـت، صد کیلو در مرحله رشـد رویشـی )از 
6 تـا 8 برگـی تـا سـاقه دهی( و صـد کیلـو در مرحلـه سـنبله دهی )آغـاز گل دهی( به 

صـورت سـرک، توصیه می شـود )جـدول۳(.
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شکل 11- تاثیر کود نیتروژن بر وضعیت رشد بوته های کینوا در دو شرایط خشکی )چپ( و آبیاری )راست(
W- شرایط آبی نرمال و عدم تنش خشکی D- شرایط تنش خشکی

N0- شاهد )عدم مصرف نیتروژن(، N1- مصرف )0/۲ گرم نیتروژن در هر گلدان(،
N2- مصرف )0/4 گرم نیتروژن در هر گلدان(، N3- مصرف )0/6 گرم نیتروژن در هر گلدان(. 

همان گونـه کـه در شـکل 11 سـمت چـپ دیده می شـود، کاربـرد نیتـروژن درجه 
خاصـی از تحمـل به خشـکی را در کینـوا پدید می آورد، بدین سـان کـه کیفیت بذر و 
کارکـرد بوته هایـی که در شـرایط خشـکی مقادیر بیش تـری نیتـروژن دریافت کردند، 
تغییـری نکـرد ولـی در شـرایط آبیـاری مطلـوب، بوته هایـی کـه نیتـروژن بیش تـری 
دریافت کردند، وضعیت شـادابی را نشـان دادند )شـکل 11 راسـت(. برای رشـد ریشه، 
کاربـرد فسـفر در آغـاز فصـل رشـد اهمیت فراوانـی دارد. کمبود فسـفر سـبب کاهش 
ارتفـاع گیـاه، ایجـاد برگ هـای بسـیار تیـره بـا لبه هـای مایـل بـه قرمـز در برگ های 
جـوان و کوچـک شـدن سـنبله آن می شـود. نیـاز کینـوا به پتاسـیم بـاال نیـز گزارش 
شـده اسـت. کمبود پتاسـیم سـبب رشـد ضعیف ریشـه و سـاقه، و زرد و خشک شـدن 
حاشـیه و نـوک برگ هـای پاییـن بوتـه می شـود. آبیـاری غرقابـی، نفوذپذیـری کـم 
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خاک و آب شـویی سـنگین ناشـی از این شـیوه آبیاری همـراه با برداشـت پیاپی بدون 
جایگزینی مناسـب، سـبب کمبود فسـفر و پتاسـیِم قابل تبادل و محلول، در زمین های 
منطقه سیسـتان شـده اسـت. بـرای رفع ایـن کمبودها، مصـرف کودهای پایه فسـفر از 
منبـع سوپرفسـفات تریپـل به میـزان 1۵0 کیلوگرم و پتاس از منبع سـولفات پتاسـیم 
بـه میـزان صـد کیلوگـرم در هکتـار پیـش از کشـت توصیه می شـود. بـا این همـه، 
توصیـه دقیـق کـودی بسـته بـه شـرایط کشـتزار، هـدف کشـت و نـوع رقـم می تواند 

گوناگون باشـد. 

شکل1۲- نشانه های کمبود نیتروژن در کشتزار کینوا 

مراحل آبیاری 

گیـاه کینـوا بـه عنـوان یک گیـاه امید بخـش با تـوان کارکـرد باال برای کشـت در 
مناطـق کم تـر حاصل خیـز و دارای شـرایط تنـش آبـی توصیـه شـده اسـت. هرچنـد، 
بـرای دسـت یابی بـه تولیـد اقتصـادی ایـن محصـول، دسترسـی بـه آب در مراحـل 
حسـاس )سـبز شـدن تـا گیاهچه ایـی(، پیدایـش سـنبله )گل دهـی( و پر شـدن دانه 
)شـیری شـدن( بسـیار مهم اسـت. در کشـت پاییزه و تابسـتانه در خاک های با بافت 
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متوسـط تا سـنگین )لـوم شـنی- لومـی( 4 تـا ۵ نوبـت آبیـاری و در خاک هـای بـا 
بافت سـبک، 6 تـا 7 نوبـت آبیـاری مناسـب اسـت. انجـام دو بـار آبیـاری بـا فاصلـه 
یک هفتـه در خشـکه کاری بـرای تسـریع در جوانـه زنی و سـبز یکنواخت کینـوا مورد 
تاکیـد اسـت ولـی در کشـت هیرم کاری در کشـتزارهایی با بافت متوسـط تا سـنگین، 
آبیـاری نخسـت می توانـد بـا تاخیر بیش تـر در مراحـل توسـعه  برگـی )از مرحله 1۲ 
برگـی( انجـام پذیـرد. بـه زبـان دیگـر اگـر محدودیتـی در  تامیـن آب نباشـد، بـرای 
دسـت یابی بـه کارکـرد باال در خشـکه کاری، آبیاری نخسـت هم زمان با کشـت )خاک 
آب(، و آب دوم هفـت روز پس از آب نخسـت )برای سـبزی یکنواخـت( می تواند انجام 
شـود. ولـی در هیـرم کاری آبیـاری نخسـت می توانـد بـا تاخیـر بیش تـر، تا سـی روز 
پـس از کشـت در مرحلـه توسـعه برگـی )از 8 تـا 1۲ برگـی( انجـام شـود و آبیاری های 
پـس از آن در مرحلـه پیدایـش سـنبله ، گل دهـی و پـر شـدن دانـه قابـل توصیه اسـت. 
محدودیـت آبیـاری در مراحـل آغازیـن توسـعه برگـی )گیاهچـه ای( به خاطـر نفـوذ و 
گسـتردگی بیش تـر ریشـه کینـوا در عمـق خـاک، افزون بـر قوی تر شـدن بوته، سـبب 
افزایش کارایی اسـتفاده از آب و کود در مراحل بعدی رشـد می شـود )شـکل 1۳ و 14(.

شکل 1۳- نخستین آبیاری کینوا ۳0 تا ۳۵ روز پس از کشت )تاریخ کشت اول آذرماه(
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شکل 14- عدم آبیاری در مراحل آغازین توسعه برگی کینوا )1۲ برگی( در کشت پاییزه 
)ایستگاه تحقیقات زهک(

بـر پایـه مشـاهدات در کشـت هیـرم کاری در خاکـی با بافت لوم شـنی در کشـت 
تابسـتانه )آغـاز مردادمـاه( اراضـی ایسـتگاه زهک، کینـوا گنجایش باالیـی از تحمل به 
خشـکی را نشـان می دهـد کـه ایـن، نشـان دهنده توانایی این گیـاه برای دسـت یابی 
بـه تولیـد اقتصـادی با انجـام آبیاری کم در دوره های خشکسـالی اسـت )شـکل 1۵(. 
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شکل 1۵- ظرفیت تحمل باالی کینوا به خشکی )کشت تابستانه )مرداد ماه( در ایستگاه تحقیقات زهک( 

علف هاي هرز در کینوا 

ازآنجاکـه رشـد اولیـه کینـوا آهسـته و کند اسـت، علف های هـرز می تواننـد بدون 
رقابـت و بـا سـرعت باال گسـترش یابند، ازایـن رو تهیه بسـتری بدون علف هـرز و مهار 
از  بـرای مهـار علف های هـرز  از کاشـت ضـرورت دارد. به طور معمـول  آنـان پیـش 
روش های زراعی، مکانیکی، شـیمیایی یا تلفیقی اسـتفاده می شـود. یکی از شـیوه های 
مدیریـت علف های هـرز، ماخـار کـردن زمیـن اسـت که پیش از کشـت اصلـی آبیاری 
انجـام می گیـرد. در ایـن روش، علف هـای هـرز به ویژه گندمیـان خودرو، جـو و گندِم 
ریزش کرده از محصول پیشـین، سـبز می شـوند و با زدن دیسـک، درصد بسـیاری از 

آنـان کم خواهد شـد. 
رعایـت تنـاوب زراعـی، آیـش، اسـتفاده از گیاهـان پوششـی و کود سـبز بـه همراه 
وجیـن و کنـدن دسـتی علف هـای هـرز، زدن کولتیواتـور در میان ردیف های کاشـت، 
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از روش هـای مبـارزه زراعـی و مکانیکـی بـا علف های هـرز هسـتند. در مبـارزه بـه 
روش شـیمیایی، بـرای مهـار علف های هـرز باریک بـرگ می تـوان از علف کش هـای 
جـدول 4 اسـتفاده کرد. در سیسـتان، علف های هرز پاییزه اویارسـالم، سـلمه، پیچک، 
هفت بنـد و گندمیـان خـودرو در کشـتزار کینـوا دیـده می شـوند )شـکل16(. مهـار 
علف هـای هـرز پهن بـرگ ماننـد سـلمه در ایـن محصـول به دلیـل همانندی بـا کینوا 
مشـکل بوده و تاکنـون علف کـش انتخابـی بـرای مهـار پهن برگ هـا در کشـتزار کینوا 
معرفـی نشـده اسـت. تـا کنـون، بهتریـن روش مبـارزه بـا علف های هـرز پهن بـرگ 

مبـارزه زراعـی، مکانیکـی و تلفیقـی از آنها بوده اسـت. 

شکل 16- وجود علف های هرز باریک برگ از نوع گندمیان خودرو در کشتزار کینوا  
)ایستگاه تحقیقات زهک(
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جدول 4- مهار شیمیایي علف هاي هرز باریک برگ کشتزار کینوا

نوع علف هرز  نام تجارينام عمومي
مقدارمصرف 

)در هکتار(
زمان مصرف

هالوکسي فوپ- 
آر- متیل استر

گاالنت 
سوپر

علف های هرز باریک 
۵-۳ برگي 700 سی سیبرگ )گندمیان(

علف هاي هرز

علف های هرز باریک فوکوسسیکلوکسیدم
۵-۳ برگي ۲ لیتربرگ )گندمیان(

علف هاي هرز

علف های باریک برگ نابو- اسستوکسیدم
۵-۳ برگي ۳ لیتر)گندمیان(

علف هاي هرز

ترفالن ترفلورالین
پیش رویشی )موثر 
بر اکثر گرامینه ها و 

تعدادی از  پهن برگ ها( 
۲/۵-۲ لیتر

 10روز قبل از 
کشت با خاک 
مخلوط گردد

آفات کینوا  

در طول دوره رویشـی، بسـته به شـرایط مناطق، محصول کینوا تحت تاثیر گسـتره 
بزرگـی از حشـرات قـرار می گیـرد که نزدیک بـه 17 گونه از آنان شناسـایی شـده اند. 
از جملـه آفـات مینـوز و حشـره بذرخـوار، زبـان پروانه هـا و نوعـی شـته گزارش شـده 
اسـت. بـا پیدایـش غنچه هـای انتهایـی، زمانی کـه ارتفاع گیـاه به ۲0-1۵ سـانتی متر 
برسـد، الرو برگ خوار کارادرینا پدیدار می شـود )شـکل 17(. بهترین زمان سم پاشـی 
بـرای کاهـش زیـان این آفـت، مرحله ایی اسـت کـه آفت تخم ریـزی کـرده و مقداری 
از تخم هـا بـاز شـده و الرو هـای ریز آن نیز خارج شـده باشـند. بهتر اسـت سم پاشـی 
بـا ترکیـب سـم آوانـت و دورسـبان و یـا آوانـت بـا سـایپرمترین، آغـاز و در دو نوبت با 

فاصلـه ده روز تکرار شـود.
انتخـاب تاریـخ مناسـب برای کاشـت، اسـتفاده از میزان بـذر توصیه شـده، انتخاب 
روش هـای آبیـاری مناسـب و مدیریـت مـواد غذایـی، بـه تولیـد گیاهـان قـوی که در 
برابـر حشـرات آسـیب پذیری کم تـری دارند، کمک می کنـد. در شـرایط ضعیف بودن 
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بوتـه، دمـا و رطوبـت بـاال، احتمـال شـیوع آفـت شـته سـیاه وجـود دارد. ایـن آفت به 
همـه اندام هـای هوایـی گیـاه همچـون برگ، سـاقه و گل حملـه می کند و بـا تغذیه از 
شـیره گیاهـی سـبب ضعـف و زردی گیاه شـده و با ترشـحات عسـلک و تجمـع گرد و 
خـاک روی گیاه سـبب بروز اختالالت فیزیولوژیک در آن می شـود. زیان غیرمسـتقیم 
این آفت، انتقال بیماری های ویروسـی اسـت. براي مهار شـته سـیاه، اسـتفاده از سـم 

سیسـتمیک ماننـد متاسیسـتوکس )دو در هزار(  توصیه می شـود.

   شکل 17- خسارت الرو برگ خوار پروانه در مراحل مختلف رشدی کینوا
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در شـرایط منطقـه سیسـتان، با گذر دو سـال از آغاز کشـت کینـوا، پیدایش آفت و 
یا بیماری خاصی دیده نشـده اسـت. گرچه هم گام با گسـترش کشـت و شـرایط آب و 
هوایـی گوناگـون در سـال های مختلف، احتمال بـروز آفات الرو برگ خـوار، طوقه  بر و 
شـته دور از انتظـار نیسـت. بـرای مبـارزه و مهـار آفات با مشـاهده نخسـتین نشـانه  از 
پیدایش آنها، افزون بر مشـورت با کارشـناس حفظ نباتات، اسـتفاده از آفت کش هایی 
چـون پروتئـوس یـا دیازینـون، در دو نوبت به میـزان ۲-1/۵ در هزار توصیه می شـود. 
در مرحله رسـیدن، پرندگان نیز می توانند خسـارت زا باشـند، هرچند وجود سـاپونین 
در بـذر، ایـن زیـان را کاهـش می دهـد. اسـتفاده از گنجشـک پران، دسـتگاه ترقه زن 
صوتـی، شـیمیایی و نوارهای آلومینیومی به کاهش خسـارت پرنـدگان کمک می کند. 

البتـه ارقـام بـا سـاپونین باال و مـزه تلخ، کم تر مـورد حملـه پرندگان قـرار می گیرد.

بیماری ها 

بیماري هـاي لکـه برگـی، پوسـیدگی سـاقه، بوتـه میـری، سـفیدک و سـوختگی 
باکتریایی از بیماری های رایج در کشـت کینوا هسـتند. در چند سـال گذشـته تاکنون 
مـوردی مبنـی بـر پیدایش بیماری در کینوا در منطقه و اسـتان کشـت گزارش نشـده 
اسـت. بـر پایـه نتایج گزارش شـده از دیگر نقاط کشـت کینـوا، در شـرایط رطوبت باال 
احتمـال بـروز بیماری  هایـی چـون بوتـه میـری، سـفیدک، لکـه برگـی به ویـژه در 
سـال های پـر بـاران پیش بینـی می شـود. ولـی در سـال هایی کـه بارندگـی زیـاد 
نباشـد، هیچ یـک از بیماری هـای گفتـه شـده دیده نمی شـوند. بـا این وجود اسـتفاده 
از بـذر ضدعفونـي شـده، ارقـام مقـاوم و نیـز رعایـت توصیه هـای به زراعـي همچـون 
تاریـخ کاشـت مناسـب، تراکم مناسـب، تنـاوب زراعـي، آیـش و اسـتفاده از قارچ کش 

مناسـب در مهـار و مبـارزه بـا بیماری هـای احتمالـی، تاثیرگذار اسـت.
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برداشت دانه 
زمـان رسـیدگی کینـوا بسـته بـه زمـان کاشـت، زودرس یـا دیـررس بـودن رقم و 
شـرایط دمایـی پایـان فصـل متفـاوت اسـت. به طورمعمول محصـول کینوا ۳ تـا ۵ ماه 
پـس از کاشـت، آمـاده برداشـت اسـت. در زمـان رسـیدگی کامـل، برگ هـا بسـته 
بـه تنـوع، بـه زرد یـا قرمـز تغییـر رنـگ داده و رنـگ سـنبله ها در زمـان رسـیدگی 
کامـل، زرد می شـود. خشـک شـدن گیـاه و ریـزش برگ هـا نشـان دهنده رسـیدگی 
فیزیولوژیکـی کینـوا اسـت. بـا دیـدن نخسـتین نشـانه های رسـیدگی )پنجـاه درصد 
سـنبله ها زرد شـده باشـند( و پیـش از گنجشـک خوردگـی، برداشـت بایـد انجـام 
شـود. کینـوا را می تـوان بـه صـورت دسـتی و مکانیـزه بـا کمباین برداشـت نمـود. در 
برداشـت دسـتی توصیه می شـود برای جلوگیری از زیان گنجشـک و ریـزش احتمالی 
ناشـی از  بادهـای گـرم و خشـک پایـان فصل و پیش از خشـک شـدن بیـش از اندازه، 
بوته های کینـوا از ارتفـاع 1۵ سـانتی متر باالتـر از خـاک قطـع شـده و به صورت سـرپا 
داخـل کشـتزار گذاشـته شـوند تا بـا جریان هـوا و آفتاب به طور کامل خشـک شـده و 
پـس از آن، کار جداسـازی بـذر از سـنبله بـه روش هـای سـنتی و یـا بـا خرمن کـوب 
انجـام شـود )شـکل 18(. برداشـت مکانیـزه کینـوا بـا کمبایـن کلـزا، غـالت بـا انجـام 
تنظیمات در هد برداشـت، کوبنده و سـایر اجزا دسـتگاه قابل انجام اسـت. )شـکل 19(. 
برداشـت دسـتی و جداسـازی دانـه از سـنبله ها سـبب افزایـش هزینه هـای برداشـت 
کینـوا می شـود، از ایـن رو توصیـه می شـود با فراهـم بـودن امکانات برداشـت مکانیزه 
بـرای ارقـام دارای یکنواختـی رسـیدگی در زمانـی کـه رطوبـت دانه 1۲ تـا 14 درصد 
باشـد، برداشـت آن با کمباین انجام شـود. کارکرد دانه، بسـته به رقم و شـرایط رشـد 
بسـیار متغیـر اسـت و از 4۵ تـا ۵00 گـرم در مترمربـع گـزارش شـده اسـت. بـر پایـه 
پژوهش هـا در منطقـه سیسـتان در تاریـخ کاشـت پاییـزه، تـوان کارکـرد دانـه کینوا، 

۲۳00-1700 کیلوگـرم در هکتـار برآورد شـده اسـت. 
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شکل 18- مراحل برداشت و کوبیدن دستی کینوا

شکل 19- برداشت مستقیم کینوا با کمباین
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ادامه شکل 19- برداشت مستقیم کینوا با کمباین

برداشت علوفه کینوا
بـا محدودیت هـای موجـود در دسترسـی بـه منابـع آب و خـاک مناسـب و تـداوم 
خشـکی، بایـد در کنـار کشـت گیاهـان علوفه ایـی معمـول ماننـد یونجـه و سـورگوم، 
تولیـد گیاهـان غیرعلوفه ایـی کـه مناسـب شـرایط خشـکی و شـوری هسـتند نیـز 
معرفی و جایگزین شـود. کینوا گیاهی با تحمل باال در برابر خشـکی و شـوری اسـت، و 
در سـنجش بـا بیش تر غـالت و یونجه، نیـاز آبی کمـی دارد و می تـوان از آن به عنوان 
علوفـه مرغوب برای دام سـبک و سـنگین اسـتفاده کـرد. بذر، کاه و کلش و علوفه سـبز 
کینـوا دارای پروتئیـن باالیـی اسـت و بـرای دام و ماکیان مناسـب اسـت. بهترین زمان 
برداشـت کینـوا بـرای علوفـه تر و سـیالژ، هنـگام گل دهی اسـت کـه پروتئیـن علوفه 
18-17 درصـد و کلسـیم آن نیـز 4/۳ درصـد گـزارش شـده اسـت. توصیـه می شـود 
کشـاورزان در کنـار تولیـد دانـه بـرای مصـرف علوفـه کینـوا نیـز برنامه ریـزی داشـته 
باشـند. هرچنـد، بـرای خـوش خـوراک شـدن، بهتـر اسـت علوفـه کینـوا بـه صـورت 

ترکیـب بـا یونجـه، ذرت و علوفه هـای دیگـر مصرف شـود )شـکل۲0(.
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شکل۲0- علوفه کینوای مرغوب برای دام سبک، سنگین و ماکیان

فرآوری و انبار داری 
بیش تـر ارقـام زراعـی کینـوا پـس از برداشـت محصـول به خاطر سـاپونین موجود 
در پریـکارپ دارای مـزه تلـخ و اثرات منفی بر سـالمتی هسـتند. ارقام با سـاپونین باال، 
پـس از برداشـت و پیـش از مصـرف غذایـی بـا انجـام پوسـت گیری، سـاپونین زدایی 
می شـوند. در روش صنعتـی بـــا اسـتفاده از دسـتگاه، سـایش مکانیکـی دانـه بـه 
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یـک دیـواره زبـر انجـام شـده و پـس از الـک، سـاپونین آن جـدا و بـه شـکل پودر از 
دسـتگاه خـارج می شـود. بذرهـای سـاپونین زدایی شـده افـزون بـر مصرف مسـتقیم، 
آرد می شـوند. آرد کینـوا چهـل درصـد در تولیـد نـان و ماکارونـی، شـصت درصـد در 
تولیـد کیـک و هفتـاد درصـد در تولید بیسـکویت به کار می رونـد. آرد کینـوا در تولید 
نان هـای حجیـم شـده و فراورده هـای گوناگـون بـرای افـزودن بـه شـیر و یـا مصـرف 

به صـورت برنـج نیـز کاربـرد دارد. 
در زمینـه انبار مانـی، ماننـد هـر بـذر دیگـری مدیریـت رطوبـت، دمـای انبـار و 
کاهـش رطوبـت بـذر نقـش مهمـی در جلوگیـری از نابـودی بذر هـای کینـوا دارد. در 
رطوبـت و دمـای بـاال، قـوه نامیـه بذر هـای کینوا به شـدت کاهـش می یابـد. بنابراین، 
پیـش از انبـارداری چنانچـه رطوبـت بـاال باشـد، می تـوان بذرهـا را در سـایه و یـا بـا 
خشـک کن های مصنوعـی در دمـای ۳0 تـا ۳۵ درجه سـانتی گراد خشـک کـرد. بهتر 

اسـت رطوبـت دانـه در زمـان نگهـداری در انبـار کم تـر از ده درصـد باشـد.

خالصه مطالب
تحمـل گیـاه کینـوا در برابـر خشـکی و شـوری، کشـت آن را در بسـیاری از 
زمین های سیسـتان کـه هم اینـک بـه خاطر کمبود آب با کیفیت، زیر کشـت نیسـتند، 
امکان پذیـر می کنـد. کینـوا بـه خوبـی می توانـد در خاک های حاشـیه ای رشـد کند و 
نیـاز آن بـه مـواد مغذی بسـیار کم اسـت. بر پایه پژوهش هـای اولیه، کینوا در شـمال و 
جنـوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان سـازگاری داشـته و دارای گنجایـش تولیـد یک 
محصـول اقتصـادی بـا هـدف تولیـد دانـه و علوفـه اسـت، ازایـن رو و بـه واسـطه امکان 
کشـت پاییـزه، گزینـه مناسـبی بـرای قرارگیـری در تنـاوب زراعـی بـا گندم به شـمار 
مـی رود. در فراینـد تولیـد این محصول افزون بـر اهمیت دانه، از دیگـر بخش های گیاه 
نیـز بـرای مصارف انسـانی، تامین خـوراک دام، صنایـع دارویی و بهداشـتی بهره برداری 

می شـود و ایـن، بـر امتیازهـای اقتصـادی آن می افزاید. 






