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 چکيده

 مک وبا کيفيت  گياهان توليد ،بياباني هایبوم زیستاي محافظتي در هيكي از پايدارترين روش

-با استفاده از آب و خاك شور به منظور تامين علوفه جهت تغذيه دام در اين مناطق مي عقوت

های پایين کشت کينوا و قيمت به نسبت باالی آن از یکسو و نياز به آب کم و  هزینه. باشد

 نیا رد و هوایی از سوی دیگر باعث شده تا کشت این محصول سازگاری با شرایط دشوار آب 

حدود پنج ماه  کم توقع دوره کشت این گياه. صرفه باشد ر بهبه لحاظ اقتصادی بسيا یحاون

به . توان انتظار برداشت سه تا پنج تن محصول در هکتار را داشت طور ميانگين می به است و

کند سازمان  صرفه می های فراوانی که کشت این گياه را به لحاظ اقتصادی به دليل مزیت

های اخيرگياه کينوا  در سال .گذاری کرد وا نامرا سال کين ۳۱۰۲سال ( فائو)خواربار جهانی 

عنوان محصولی ارزشمند در ایران مورد توجه قرار گرفت و کشت آزمایشی آن نيز با موفقيت  به

عنوان  های منابع آبی در کشور به تواند با توجه به محدودیت محصولی که می. به انجام رسيد

 Santa Maria و Sajama دو رقم. مطرح باشدیک جایگزین مناسب برای محصوالتی نظير برنج 

بيشتر می  Santa Maria روند که توليد و عملکرد رقمجزو ارقام مهم زراعی به شمار می

 .باشد

  کليد واژه

 ایگياه علوفه  ،کيفيت ، تنش، کينواارقام 

 

 

 

 مقدمه

سمت شور های کشاورزی به روند رو به رشد کم آبی در جهان، باعث گردیده که خاک زمين

كاشت برخي گياهان خوش خوراك در چنين شرایطی، . شدن هر چه بيشتر پيش بروند

خشكي يـا شـوري پسند تحت تنش خشكي و شوري و با اسـتفاده از منـابع آب غير متعارف 

براي آبياري، راه حلـي نويـد بخـش بـراي حـل مــشكل كمبــود علوفــه در ايــن منــاطق بــه 

( Chenopodium quinoa willd)کينوا (. ۳به نقل از منبـع ; ۰79۰شرود،)آيــد  شــمار مــي

  .مورد بررسی قرار گرفته و از آن بهره برداری نشده استکمتر یکی از گياهانی که در ایران 

البته جزو غالت نيست اما . اش معروف است های خوراکی کينوا گياهی است که به خاطر دانه

عالوه بر دانه، از برگ گياه جوان به عنوان سبزی تازه و یا . بيشتر داردخواصی مشابه و حتی 

از آنجا که ایران کشوری با تنوع آب و هوایی فراوان و . به صورت پخته استفاده می شود

جمعيتی رو به رشد دارد، می دانيم نياز غذایی مردم با استفاده از پتانسيل های توليد 

و الزامات کشور می باشد که وظيفه ای سنگين بر دوش محصوالت کشاورزی، از ضروریات 

گياه کينوا به دليل استحصال دانه های خوراکی . بخش کشاورزی و به خصوص تحقيقات است

مصرف می شود ولی در اصل   شبيه به غالت است و مانند آن پخته و. شود کاشته می
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قی است و به خاطر رشد خوب این گياه عضو خانواده چغندر و اسفناج و غازایا! غالت نيست 

تواند کاشته در بدترین و دشوار ترین شرایط آب و هوایی مشهور است و برای بيابان زدایی می

بر دانه، عالوه . سرشار از مواد پروتئينی می باشد ولی مقدار کالری خيلی کمی دارد. شود 

  .ی شوداز برگ گياه جوان به عنوان سبزی تازه و یا به صورت پخته استفاده م

 تاریخچه

خاستگاه اصلی این گياه آمریکای . ساله دارد ۰۱۱۱گياه کينوا یک گياه سنتی است که قدمت 

عنوان گياه بومی  های اکوادور، شيلی، پرو و بوليوی به است و در کشور کوه های آند  و جنوبی

این برای بررسی سازگاری ی اتسال گذشته کشت آزمایشسه، چهار در . شود شناخته می

در حال  .انجام شد... اهواز و  گرگان، های ایران نظير کرج، ایرانشهر، گياه در برخی از شهر

های  شود که تقاضای مناسبی هم در بازار گونه مختلف کينوا در جهان کشت می ۳2حاضر 

های جهانی حدود سه تا چهار برابر گندم قيمت  جهانی دارد و به لحاظ قيمتی هم در بازار

 .دارد

 

   ریخت شناسیشناسی و ياهگ

معموال  ،درجه سانتی گراد را تحمل کند 4۱تا  4گياه کينوا قادر است شرایط آب و هوایی از 

درصد رخ می دهد ، دانه در خوشه های  ۰2تا  ۰۱خودگشن است اما گرده افشانی در ميزان 

و نيمه گياه مناطق خشک  .بزرگ بر روی یک خوشه که شبيه سورگوم است توليد می شود

ساعت پس از کشت که  ۳4جوانه زدن . خشک است و کامال به شرایط کم آبی مقاوم است

های آن برگ. رطوبت کافی باشد شروع می شود و در سه تا پنج روز گياه نمایان می گردد

معموال به صورت سبزیجات برگ دار مثل اسفناج خورده می شود که در گياهان جوان معموال 

 .ن بالغ زرد ، فرمز و یا بنفش استسبز اما در گياها

 

 خاک و آب

توان از آن در توليد علوفه براي دام در يكي از گياهان مقاوم به شوري است كه مي ينواك

 شرايط عدم دسترسي به منابع آب و خاك مطلوب و در مناطق داراي آب و خاك شور بهره برد

تا  2/2اسيدی یعنی  PH  در رنج است اما قادر است 9تا  6  برای رشد آن PH بهترین .(9)

. این نشان ميدهد که به سميت آلومينيوم نيز مقاوم است. رشد کند 2/7قليایی باال یعنی 

 .متر نيز نتيجه ایده آل داده استميلی ۳2۱متر بوده و با ميلی 0۱۱تا  4۱۱نياز آبی آن 

 

 شرایط رشد و توليد

زراعي و شرايط اقليمـي از عمليات بهتواند ناشـي مي ينواحصول عملكرد مطلوب در ك

بهترین زمان . گياه کينوا را از اردیبهشت تا مردادماه می توان کشت نمود. مناسـب باشـد
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های سبک تا خشن می قادر به رشد در زمين. کشت برای برداشت بهينه مردادماه است

باال برد اما این  توان ميزان بذر مصرفی در هکتار راجهت افزایش تناژ درهکتار می. باشد

رنج . ماه می باشد 9تا  4دوره رشدی گياه . بستگی به شرایط محيطی و تغذیه ای گياه دارد

 . (4)کيلو می باشد 2۱۱۱تا ۰۳۱۱توليد گياه در هکتار 

  

 زراعیبه اهميت 

بذر  07-7۱جهت بررسي سازگاري و پتانسيل توليد محصول گياه كينوا در آبان ماه سال زراعی 

تکرار در  6در  Sajama Iranshahrو  Santa Maria , Sajamaهاي  سه نمونه زراعي كينوا به نام

. قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقيقات کشاورزی گرگان کشت شدند

نتایج تجزيه واريانس نشان داد تنوع باالیی . زارعي و مرفولوژي آنها یاداشت شد هاي ويژگي

متاسفانه گياه وارد فاز . بين سه نمونه از نظر صفات كمي و خصوصيات كيفي وجود دارد

فراوانی و پراکندگی باالی گونه های مختلف سلمک در منطقه موید سازگاری . گلدهی نگردید

تاریخ کاشت نامناسب را می توان از علل اصلی عدم توليد بذر . اشداین گياه در منطقه می ب

با تحقيق و مطالعه روی تاریخ های کاشت متفاوت و همچنين . کينوا در این بررسی برشمرد

توان این گياه را به عنوان یکی از کشت های موفق در مناطق میتعيين شرایط زراعی مطلوب 

 .(۲)شمالی استان معرفی نمود

 و ارزش غذاییاهميت 

های برنج و منبع غنی پروتئين، منيزیم، فيبر،  تر از دانه تر و خوش هضم کينوا بسيار سبک

مس و منگنز است که ميزان  ،آهن  ، پتاسيم و دیگر مواد معدنی مانند۳فسفر، ویتامين ب 

ای تواند جایگزین مناسبی بر کينوا می. های خود دارد پروتئين بيشتری نسبت به هم خانواده

مخصوصا برای ، صورت مخلوط با برنج مصرف کرد توان آن را به عالوه می برنج محسوب شود به

کينوا سرشار از . شود کسانی که رژیم غذایی دارند و همچنين گياهخواران توصيه می

ها برای متراکم کردن عضالت  کربوهيدرات. های مفيد برای تامين انرژی بدن است کربوهيدرات

چهارم فنجان   گرم پروتئين در هر یک ۶گرم فيبر و  ۲با داشتن  Quinoa دانه کينوا  .الزم است

این بدان معناست که این دانه در . دارای فيبر و پروتئين بيشتری نسبت به دیگر غالت است 

دانه های خوراکی عالوه بر کينوا با نامهای برنج . ثابت نگه داشتن سطح قند خون موثر است

های  ی دانه مادر همه»ها  به این دانه« اینکاها». گياهی نيز خوانده ميشوند اینکا و خاویار

برید،  اگر از مشکالت گوارشی رنج می .(6)ای دارد العاده گویند چون خواص فوق می« خوراکی

روش پخت . ها اعتماد کنيد توانيد به این دانه خواهيد الغر شوید می کلسترولتان باالست یا می

 .است و یکی از مواد غذایی سالم برای سالمتی استآن مانند برنج 

 سایر مزایا و محصوالت توليدی



4 

 

های غذایی انسان و دام از  گياهان شور زیست دارای استعدادهای فراوانی برای توليد فرآورده

وا درشرایطی که هيچ یک ازگياهان زراعی حتی ينک .باشند جمله علوفه، دارو و روغن می

تبدیل به یک دانه روغنی قابليت باالیی برای  از ،زیست توده را ندارند توانایی توليد حداقل

مزیت اصلی استفاده از بذر کينوا به عنوان یک مکمل غذایی،  . (۰۱)است برخوردار

پاسخگویی کينوا به تقاضای رو به رشد بين المللی برای محصوالت فاقد گلوتن است همچنين 

شود افراد دیابتی  دهد، به همين دليل توصيه می میمصرف دانه كينوا احساس سيری به فرد 

مصرف این محصول به همه گياه خواران  .از این غذا به جای برنج سفيد و پاستا استفاده کنند

کينوا سرشار از . شود و به خصوص کسانی که از رژیم غذایی برخوردار هستند توصيه می

کربوهيدرات برای متراکم کردن عضالت  راهای مفيد برای تأمين انرژی بدن است، زی کربوهيدرات

های دیگر  از مزیت .دانه کينوا در ثابت نگه داشتن سطح قند خون مؤثر است. الزم هستند

کينوا این است که این گياه فاقد گلوتن است بنابراین افرادی که به گلوتن حساسيت دارند 

 7پروتئين دارد، کينوا   کينوا مقدار قابل توجهی .توانند از این ماده مغذی استفاده کنند می

. پروتئين مورد نياز بدن انسان به راحتی با مصرف آن تامين می شود. اسيد آمينه ضروری دارد

ی آن هابرگ نيز معرف است، کشورهای آمریکای جنوبی بنام خاویار سبزی و برنج اینکادر 

 .(9)رده مي شوندعمدتاً به عنوان يك سبزي برگدار مثل اسفناج خو

گيرد در صورتی که سایر  در فرآیند توليد این محصول بيشتر دانه گياه مورد توجه قرار می

های گياه نيز هم به لحاظ مصرف انسانی و هم در بخش دامپروری در توليد خوراک دام  قسمت

مختلف و نياز این گياه به دليل سازگاری بسيار باال با شرایط آب و هوایی . قابل استفاده است

 6۱۱تا  0۱کم به آب، قابليت کشت گسترده در کشور را داراست و در مناطق با ميزان بارش 

عنوان جایگزینی برای برنج محسوب شود و  تواند به از این رو می. متر قابل کشت است ميلی

 . (4)نياز کشور به واردات برنج را کمتر کند

از برگ ان در خورشت  گرگاناین گياه در منطقه ی شمال به صورت وحشی فراوان ميروید و در 

ناميده ميشود اما " روغن واش"گياهی به نام ترش تره استفاده ميشود و به گویش محلی 

  . ختن باشدپدانه هایش انقدر درشت نميشود که قابل 

 

 مکانيزم مقابله با شوری

 ای بر روی خواص فيزیکی و شيميایی رس و هوموس ير عمدهدر خاک، تاثموجود امالح 

وجود  اغلب. (۰2)کندداشته، کميت و کيفيت جامعه نباتی عالی و پست خاک را تعيين می

متراکمی در زیر خاک  امالح سدیم موجب انتشار ذرات رس و هوموس شده، الیه یا افق بسيار

امالح موجود در خاک ، . شودمی نباتاتشود که مانع عبور آب و هوا به ریشه تشکيل می

ترتيب قدرت جذب آب را توسط گياهان  فشار اسمزی محلول خاک را افزایش داده، بدین

د مانند امالح بر رهم زده و در بعضی موا از طرفی تعادل یونی را به. (۰9)دهند کاهش می
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است،  2/0تر از آنها کم pH قليا که_ های شور و شور در خاک. دبرای گياهان سمی هستن

های گياه  سلول. شودگياهان از غلظت زیاد نمک در محلول خاک ناشی می صدمات وارده به

پدیده  این. شوندهای نمکی آب خود را از دست داده و به اصطالح پالسموليزه می محلول در

داخل سلولی به  ترشود که حرکت آب طبق خاصيت اسمز از محيط رقيقاز این امر ناشی می

شدت وقوع این پدیده به عواملی مانند نوع نمک،  .(۳۰و  ۰0)گيردمی محيط غليظ خارج صورت

کشت گياهان مقاوم به شوری مانند  .کی خاک بستگی داردینوع سلول گياهی و شرایط فيز

های شور جو  نيز یک روش موثر در استفاده از خاک و  سورگومچغندرقند، پنبه، کوشيا، کينوا، 

 .(9)تو قليایی اس

 

 نتيجه گيری

برداری  تواند راهکاری برای بهره کشاورزی شور زیست با استفاده از منابع آب و خاک شور می

از منابع غير متعارف در جهت تامين نيازهای انسان بدون کاهش سطح زیر کشت محصوالت 

در  تواند با آب شور آبياری شده و منبع ارزشمندی از علوفهكوشيا می. زراعی رایج باشد

به دليل مقاومت باالی کوشيا به  .های تحت تنش شوری و خشكی توليد نمایداكوسيستم

های بيابانی مانند گرما، این گياه توانایی آن را دارد تا به عنوان شوری و دیگر تنش خشکی و

 مورد استفاده قرار گيردگرم و خشک  ای مناطق یک گياه علوفه

   
 پيشنهاد

ها، مکانی بارش زمانی و  عدم توزیع مناسب کشورمان و نزوالت آسمانی درتوجه به کمبود  با

برای های تناوبی تغيير الگوهای متعدد در بيست سال اخير، ضرورت  همچنين بروز خشکسالی

يكي از راهكارهاي افزايش توليد با  .شود بيش از پيش احساس میمشکل کم آبی مقابله با 

گياه شورزيست، گياهان در بين . باشد كشاورزي شورزيست ميمنابع موجود استفاده از 

در تمام نقاط استان گلستان قابل کشت و  واينك .وا مـورد توجـه محققان قرار گرفته استينك

شمال استان توسعه یابد که  يزرع در اراضي فقير و لمکار است، ولی بيشتر توصيه می شود 

-می توصيه .ی را در مناطق خشک و شور ندارندسایر محصوالت زراعی قابليت توليد اقتصاد

کينوا نيز همچون گياهاني مثل چغندر قند و شود با مساعدت سازمان جهاد کشاورزی 

و به  فرنگي که روزگاري بومی ایران نبودند در سطح وسيعي كشت و توسعه پيدا کند گوجه

ایران گرم و خشک و هاي اخير آب و هوای  ، بخصوص اينكه در دههزايي كمك نمايد اشتغال

هاي اراضي كشور شور شده است، كينوا با داشتن ويژگي تحمل باال به شوري و  خاك

پيشنهاد محترم هم محققين  به .تواند به عنوان گياهی نجات بخش عمل کند خشكي مي

سازی این گياه برای مصارف انسانی و  با انگيزه هرچه بيشتر در جهت نيل به تجاریميشود 

 .و طيور قدم بردارندتغذيه دام 
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Abstract 
 

One of the most stable conservational methods on desert ecosystems is production of 

halophyte with soil and saline water, in order to forage production for animal in this area. 

Quinoa (Chenopodium quinoa willd) is halophyte plant that has suitable potential for 

forage production.  
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:ضمائم  
 

 

 

 کینوا برای درمان مشکالت گوارشی ، پایین آورنده کلسترول و باعث الغری می شود

 

 

غالت نیستمصرف می شود ولی در اصل   کینوا شبیه به غالت است و مانند آن پخته و  

http://www.beytoote.com/cookery/khavas-ghaza/quinoa1-vegetable-caviar.html
http://www.beytoote.com/cookery/khavas-ghaza/quinoa1-vegetable-caviar.html
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 از برگهای جوان کینوا به عنوان سبزی تازه یا به صورت پخته در غذاهای متفاوت استفاده می شود

 

 

http://www.beytoote.com/cookery/khavas-ghaza/quinoa1-vegetable-caviar.html
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کند ها دور می برد و خستگی را از آن دانه های مغذی کینوا ،مقاومت بدنی ورزشکاران را باال می  

 

میتوان استفاده کرد از کینوا بعنوان حجم دهنده پروتئینی در ساالد ها و دیگر غذاها  
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