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 خالصه 

، تحمععل زیععاد بععاا اریبسعع ییارزش غعع ا لیععکشععت کینععوا بععه دل جیتوسعع ه و تععرو

وزارت توسععم م اونععت امععور زرا ععت  راًیعع، اآآبععینسعع ت بععه شععوری آععا  و آ  و کعع  

 ،انجعا  شعد    یهعا یزیع رط ع  برنامعه  و  قعرار ررفهعه اسعت   معورد توجعه    یجهاد کشاورز

از  یتع ی. افعت یآواهعد   شیهعزار هتهعار افعزا    94بعه   8048تعا سعا     آن رکشعت یسطح ز

در کشععور،  ععل مسععاشل و مشععت ت    دیععجد  وامععل توسعع ه مح ععوات   نیمهمهععر

را داشعهه   یبعازده  نیشعهر یآن کعه بهوانعد ب   یبعرا  نی. هعر ماشع  باشعد یآن م ونیزاسیمتان

  یتنرع و  انهبعا   یبعه درسعه   یسعه یانجعا  دهعد، با   یمعورد نرعر را ببعوب    فهیباشد و وظ

 یهععانیماشعع نیتععرد یععچیاز پ هععانیو بععا دقععت از  بتععار ررفهععه شععود. کم ععا  شععد  

 یهعا یژرع یآنهعا بعا در نرعر رعرفهن و     یریو بتعارر   یتنرع هسهند که انهبا ،  یزکشاور

داشعهه   یادیع تلفعات مح عو  ا عر ز    زانیع مکعاهش  و  نیماشع  ییبعر کعارا   تواندیم ا ،یر

 یهعا نشعانه  نشعریه فنعی  ا عر بعه منرعور آشعنایی آواننعدران بعا        راسعها،   نیع در اباشد. 

، برداشععت یهعا روش، انعوا   برداشعت  یمزر عه کینعوا بعرا    یمح عو  و آمعادر   یدریرسع 

و تنریمعات کم عاین بعرای برداشعت ایعن مح عو         نیدر برداشعت بعا کم عا    مهع  نتات 

   .تهیه شد  است

 

 برداشت متانیز ، تلفات دانه، کم این، کینوا ها:کلید واژه
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 مقدمه

 از و سععاله  ، ریععاهی یعع  Chenopodium quinoa  لمععی نععا  بععا کینععوا

یتععی از  ریععا  ایععن. (2و  8هععای باشععد کشععتل مععی Amaranthaceae آععانواد 

کینعوا   .شعود معی  بنعدی دسعهه  غع ت مح وات زرا عی جدیعد اسعت کعه در رعرو  شع ه      

 نیع در ا شیهفعت هعزار سعا  پع     عدود  از بعود  و   یجنعوب  یتعا آمری در آنعد  منطقۀ یبوم

 . است شد یمنطقه کشت م

 

 
 یشیاز مزرعه کینوا در اواخر مرحله رشد رو نمایی -8شکل 

 

 
 نمایی از مزرعه کینوا در مرحله گلدهی -۲شکل 
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 ا،یاروپعا، آسع   هعای قعار  در کینوا به  لت قعدرت سعازراری بعاا بعا شعرایم مبهلع ،       

تحمععل در (. 2488، 8کفععاشو در  ععا  رسععهرش اسععت یشععمال یتععایآمر ا،یاسععهرال قععا،یآفر

ی آعا   رتحمعل بعه شعو   . باشعد یمع آن  اتیآ وصع  نیاز مهمهعر  یو ک  آب یبرابر آشت

ی آعا   شعور  ا یع رایعن   کینعوا اسعت.   هعای ویژرعی  نیاز مهمهر گرید یتی و آ  آبیاری،

آعا    یدارا ی لعت در ارا ع   نیبعه همع   وکنعد  زیمنس بر مهر را تحمعل معی  دسی 04تا 

بععه سععرما رویشععی رشععد ی مر لععهدر  ایععن   ععو  آ  شععور قابععل کشععت اسععت. ایععو 

توانعد بعه صعورت کشعت زود     نعوا معی  کی (.8930کسعههوند،   دهعد ینشان مع  یمقاومت آوب

کصعالحی و   شعود  تولیعد تابسعهانه در منعاط  مبهلع  کشعور     کشعت  و  ز ییپاکشت بهار ، 

   (.8931دهقانی، 

 کینوا به شرح زیر است:های منح ر به فرد یژریومزایا و      

ی  عرور  نعه یآم یدهایاسع هعا و   ناصعر، پعروتنین  اسعت کعه همعه     ییغع ا  ماد تنها  -

کعه توسعم فعاشو تعدوین     انسعان   هیع تغ  یبعه اسعهانداردها  و  کنعد ی  مع فعراه بدن را 

 (.2488کفاشو،  است  ینزد اریبسشد  است 

درصععد(، 3/28تععا  1/89بععاا کبسععهه بععه نععو  رقعع ، بععین  نیپععروتن درصععد بععه دلیععل -

م عاد  بعا یع      آن نیپعروتن  زانیع ماسعت و   منح عر بعه فعرد    یاهیارزش تغ دارای 

 .(2488کفاشو،  روشت است نیر پروتنن   مقدایا تب  مرغ و   دد

ویعژ  دانعه بعرنج اسعت     هرچند از غع ت نیسعت، امعا م عر  آن ماننعد غع ت و بعه        -

 (.8931کصالحی و دهقانی، 

اسعت   برتعر  ایرنعد ، جعو و سعو    کینعوا از  نیدر پعروتن  یهای  عرور نهیآم دیت اد  اس -

 (.2484، 2کورا و همتاران  است ریش نیپروتنو مطلوبیت آن مانند 

                                                 
1- FAO 

2- Vega et al 
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 ییغعع ابععه  آن را( اسععت کععه  TDFک8ییغعع ا یهععا ریاز ف ییدرصععد بععاا  یدارا -

بعردن سعمو  و معواد زاشعد کعه ممتعن اسعت         نیاز بع و  بعدن  ییس  زدا یآ  براد یا

  .ت دیل کرد  است برساند بیبه بدن آس

و افعراد   یابهیع دافعراد   ،اطفعا   ییغع ا  ازیع ن نیتعام  یبعرا  یمناس  یغ ا ا یر نیا دانه -

دانعه کینععوآ فاقعد رلعوتن اسعت و بعرای بیمعاران سععیلیاکی       بااسعت.  بعا فشعار آعون    

 (.8931باشدکصالحی و دهقانی، مناسب می

 یمن  ع ، درصعد قنعد   0درصعد نشاسعهه و    11 کینعوا بعا   هعای دانه، دراتیکربوهاز نرر  -

ی رهعا  بعاا بعه آرامع     عر یف یمحهعوا  بعه دلیعل  باشعد کعه   بدن می یانرژ برای آ د یا

 شود. می

مقععدار دارای ، تالععهیهیترو  رنععد ، ترت، بععرنج، جععو، چععاودار مقایسععه بععا در کینععوا  -

 باشد.می یو رو  یزیمن  ،یکلس یادیز

قابعل اسعهفاد     وریع دا  و ط یبعرا  زیع کلعش و  لوفعه سع ز آن ن    وکعا   ، نی  و  بر ا  -

   (.8330، 2کجاکوبسن و همتاران است

و تلع  معز    ی ت کعه سعم  اسع  نیسعاپون  یارقعا  کینعوا دارا   یب ضع دانه  یپوسهه آارج -

  ع    ،ییمح عوات غع ا   نعد یدر زمعان فرا  ایع است و از  است ق عل از آعوردن و   

 .(8930افشار و جلینی، ک ین شود

هعای  هعای تحقیقعاتی و مطال عاتی در اسعهان    ه  اکنعون ایعن ریعا  در قالعب پعایلوت     

هععای انجععا  شععد  توسععم وزارت ریععزیشععود. و ط عع  برنامععهمبهلعع  کشععور کشععت مععی

بععه دلیععل ارزش غعع ایی بسععیار بععاا و   زیرکشععت ایععن ریععا   د کشععاورزی، سععطحجهععا

 هععزار 94بععه  8048 سععا  ، تععاآبععی و شععوری آععا سععازراری و تحمععل نسعع ت بععه کعع 

   آواهد یافت. افزایش هتهار

                                                 
1-Total Dietary Fiber (TDF) 

2- Jacobsen et al. 
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 ععل مسععاشل و مشععت ت متانیزاسععیون، یتععی از مهمهععرین  وامععل بععرای توسعع ه   

بعرای آن کعه بهوانعد بیشعهرین بعازدهی       باشعد. هعر ماشعین   مح وات جدید در کشور می

را داشهه باشد و وظیفعه معورد نرعر را ببعوبی انجعا  دهعد، بایسعهی بعه درسعهی انهبعا            

تعرین  هعا از پیچیعد   آوبی تنری  شود و با دقعت از  بتعار ررفهعه شعود. کم عاین     شود، به

فهن های کشاورزی هسهند کعه انهبعا ، تنرعی  و بتعارریری آنهعا بعا در نرعر رعر        ماشین

توانعد بعر کعارایی ماشعین و میعزان تلفعات مح عو  ا عر زیعادی          هعای ریعا ، معی   ویژری

 داشهه باشد. 

 

 های گیاهی مؤثر در برداشت کینوا با کمباین ویژگی

 نیعاز  معورد  تنریمعات  و کم عاین   ملتعرد  توانعد معی  کینعوا  دانعه  و بوتعه  هعای ویژری 

توجعه بعه   . دهعد  قعرار  تعا یر  تتحع  را دانعه  تلفعات  میعزان  کعاهش  و دقیع   برداشت برای

هععای ریععا  بععرای انهبععا  زمععان مناسععب برداشععت متععانیز  و همچنععین انجععا   ویژرععی

توانعد با عک کعاهش تلفعات دانعه و به عود       تنریمات مورد نیاز بر روی کم عاین معی   دقی 

تحقیقععات انجععا  شععد  نشععان داد  اسععت کععه   کیفیععت مح ععو  برداشععت شععد  شععود. 

ب ن عودن زمعان برداشعت و بعاا بعودن رطوبعت نسع ی هعوا         تنری  ن ودن کم این، مناسع 

ار و همتعاران.،  ترین  وامعل معؤ ر در تلفعات کم عاینی غع ت هسعهند کبهعروزی       از مه 

هعای ف عا    (. بررسی انجعا  شعد  بعر روی میعزان و منشعا تلفعات دانعه در کم عاین        8910

کم ععاینی درصععد از تلفععات  14در برداشععت غعع ت در اسععهان آوزسععهان نشععان داد کععه  

هععا بععود ی  ملتععرد سععتوی بععرش کم ععاین مح ععو  مربععو  بععه تنریمععات و نحععو   

(. چنانچععه رسععیدن مزر ععه بععه درسععهی تشععبیو داد  نشععود و  ملیععات  8911کدهقععان، 

هعا توسعم   کینوا به تاآیر بیافهد،  ع و  بعر افعزایش ا همعا  آعورد  شعدن دانعه        برداشت

ت ریعا  بعه برداشعت بعا کم عاین      هعا بعیش از  عد آشع  شعد  و  ساسعی      پرندران، دانعه 
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 هععادانععه رسععیدری، مر لععه در بارنععدری یابععد. همچنععین، در صععورت بععروز افععزایش مععی

 بزنند.  جوانه بوته توانند بر رویمی

تعا   04از  محعیم رشعد   شعرایم  و رقع   بعه  بوته کینوا در زمان رسعیدری، بسعهه   ارتفا 

 (.8931مهر مهغیر است کصالحی و دهقانی، سانهی 244

تععا  34 ععدود  رشععد شععرایم بععا توجععه بععه آوزسععهان در ریععا  ایععن ارتفععا   

در ابهعدا تعوپر    ی کینعوا هعا هسعاق (. 8931آینعه،  اسعت کطاوسعی و لطف لعی    مهعر سعانهی 844

 ،قرمععز ،سعع زاقه سعع رنعع . شععودیمعع یو توآععال یاسععفنج یدریرسعع موقعع در  یولعع بععود 

سعاقه   ژنوتیع،، بسعهه بعه    .ترا  اسع زرد و قرمعز را   ،سع ز  یهعا بعه رنع    ایع بنفش و زرد 

ا بعرای برداشعت   هع فعر  و شعتل شعاآه    .بعدون شعاآه اسعت    ایع  یفر ع  یهاشاآه یدارا

سععاد ،  (8دهععی کینععوا شععامل  متععانیز  بععا کم ععاین بسععیار مهعع  اسععت. فععر  شععاآه   

بععدون  (0در یعع  سععو  پععایینی و  دهععیشععاآه(9در یعع  سععو  بععاایی،  دهععیشععاآه(2

 0و  9هعای  بعرای برداشعت متعانیز  و فعر      2و  8هعای  باشد کعه فعر   پانیتو  اصلی می

 (. 9برای تولید  لوفه مناسب است کشتل

 

 
                       (8   )        (۲        )               (9                    )          (۴) 

 دهی در گیاه کینواشکل شاخه -9شکل 

 بدون پانیکول اصلی (۴دهی در دو سوم پایینی و شاخه (9دهی در یک سوم پایینی، شاخه (۲ساده،  (8
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ارقععا  تعع  شععاآه بععه دلیععل یتنععواآهی بیشععهر در رسععیدری     رشععد، تیعع، نرععر از

ی، فر ع  یهعا شعاآه ها، بعرای برداشعت متعانیز  مناسع هر هسعهند، امعا ارقعا  دارای        سن له

بععرای برداشععت متععانیز  چنععدان مناسععب  هععا،زمععانی در رسععیدن سععن لههعع بععه دلیععل نععا

 نیسهند.

هعای ایعن   های مرکب بعا فعر  هعای مهعراک  تعا بعاز اسعت. سعن له        کینوا دارای سن له

باشعد   و  عد واسعم   یکلعوآ ی، تعا  آروسع  هعای  توانعد بعه فعر    ریا  بسهه به نو  رق  می

 (.0و  0های شتلک

 

 
 شکل پانیکول گیاه کینوا -۴شکل 

 خروسیتاج (9حدواسط و  (۲کلوخی،  (8

 (893۳ دهقانی، و )منبع: صالحی

 

 
 سنبله و  بذر گیاه کینوا -۸شکل 
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ریعز قعرار   رعر ، در رعرو  مح عوات دانعه     0/9تعا   9 دانعه  دانعه کینعوا بعا وزن هعزار    

 دو و اسعت  مهعر میلعی  10/2تعا   2و بعه قطعر    ارزن شع یه  انعداز   نرعر  از ریرد. ب ر آنمی

اسعت کشعتل    آسعهرین  قعر   شعتل  عدس یعا    بعه  معدور و  آن دور و دارد صعا   سعطح 

 قرمععز، توانععد سععیا ،هععای کینععوا در زمععان رسععیدری، بسععهه بععه رقعع ، مععیرنعع  دانععه (.1

 شعرایم  و رقع ، شعرایم اقلعی     بعه  (. بسعهه 1سفید باشعد کشعتل    یا زرد نارنجی، صورتی،

 .است هتهار در کیلورر  1444تا  8824بین  کینوا دانه  ملترد مزر ه،

 

    
 شکل ظاهری بذر کینوا -۲شکل

 

 
 ای متفاوت بذر در کینواهرنگ -۳شکل 

 

 برداشت برای کینوا مزرعه آمادگی و محصول رسیدگی هاینشانه

زمعان ن عود  و بععا   هععای مبهلع  در مزر عه هعع   هععای کینعوا در سعن له  رسعیدری دانعه  

بعه   دانعه کینعوا   رطوبعت  کعه  هنگعامی  رسعند. روز از یتدیگر کام ً معی  80تفاوت تا  دود 
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پعس از   و رسعید   فیزیولوژیع   رسعیدری  مر لعه  ههعا بع  رسعد، دانعه  درصعد معی   00  دود

 آن تجمعع  مععاد  آشعع  مهوقعع  شععد  و بععا ر شععت زمععان، تنهععا رطوبععت دانععه کععاهش 

 و شعود معی  ن ع   نعاآن  فشعار  بعا  برسعد  درصعد  24 بعه  دانعه  رطوبعت  که وقهی. یابدمی

بععرای برداشععت مسععهقی  کینععوا بععا کم ععاین،  . اسععت مناسععب دسععت بععا برداشععت بععرای

 آشع   هعا ه بعه مقعدار بیشعهری کعاهش یابعد. در ایعن زمعان، بوتعه        بایسهی رطوبعت دانع  

شعود و  معی  رنع   کع   قرمعز  یعا  شعد  و رنع  آنهعا زرد    آویعزان  یعا  ریبهعه  هاشد ، برگ

در ایععن  (.8931کععرد. کصععالحی و دهقععانی،  ن عع  تععوانمععی دنععدان بععا هععا را فقععمدانععه

 بعاای  سعمت  بعه  آن کشعیدن  و دسعت  بعا  آوشعه  پعایین  قسمت نمودن ا اطه شرایم، با

 .  شوندمی جدا آوشه از را هی به هادانه آوشه،

 

 دانه کینوا برداشت هایروش

ای ای و دو مر لعه مر لعه هعای یع   تعوان بعه روش  به طعور کلعی دانعه کینعوا را معی     

 برداشت نمود. 

 ای کینواالف( برداشت دو  مرحله

طوبععت بععاا، هععا پععس از رسععیدن فیزیولوژیعع  و بععا رای، دانععهدر برداشععت دومر لععه

کععه رطوبععت دانععه بععه اسععت  یهنگععامشععوند. رسععیدن فیزیولوژیعع  کینععوا برداشععت مععی

هععا بععه همععرا  ای، ابهععدا بوتععه. در روش برداشععت دو مر لععهرسععدیدرصععد معع 00 ععدود 

شعوند  ها برید  شد  و بعرای معدت چنعد روز در م عری جریعان هعوا قعرار داد  معی        سن له

هعای آشع  شعد ، کوبیعد  شعد  و      هس سعن له تا به مقدار معورد نیعاز آشع  شعوند. سع     

توانعد بعه صعورت دسعهی و یعا بعا       ای معی شعود. برداشعت دومر لعه   ها از آن جعدا معی  دانه

 اسهفاد  از ماشین انجا  شود.
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  دست ای کینوا بادومرحله برداشت -8

ای کینععوا بععا دسععت م مععوا بععرای کینععوای بعع ری و تنهععا  روش برداشععت دو مر لععه

مهععر مربعع ( یععا مععواق ی کععه کم ععاین     8444چعع  ک  ععدود  بععرای سععطوح آیلععی کو 

مب و  کینوای بع ری در دسعهرس ن اشعد و یعا بعه  لعت بعاا بعودنخ رطوبعت آعا ،           

شععود. بععه طععور کلععی و در امتععان ورود کم ععاین بععه مزر ععه وجععود نععدارد، پیشععنهاد مععی 

 بعه هعا  دانعه  رطوبعت  کعه  شعود  انجعا   زمعانی  بایعد  صورت نیاز، برداشت دسعهی مح عو   

 .باشد یافهه کاهش درصد 24 د دو

در ایعن  . شعود معی  انجعا   مهعری  سعانهی  94 تعا  24 ارتفعا   از دسعت  بعا  برداشت کینوا

هعا را پعس از برداشعت در یع  متعان      هعا، بایعد سعن له   روش، برای کاهش رطوبعت دانعه  

آش  مثل ان ار یا راراژهای سرپوشید  بعه معدت  عدود یع  هفهعه بعه صعورت آویعزان         

هعا بعا تمعاس دسعت بعه      هعای نعو  سعن له   پس از این مدت بایعد دانعه  (. 1قرار دادکشتل 

را هععی از غعع   آععود جععدا شععوند. در ایععن هنگععا  یعع  جفععت دسععهتش اسععهیتی بععه 

هعا جعدا کعرد  و روی یع  سعینی      هعای آویعزان را بعه آرامعی از قع       دست کنید و بوته

را  روی بگ ارید. سعهس بعا یع  دسعت، قسعمت انههعایی بوتعه را ررفهعه و دسعت دیگعر           

امعه دهیعد. در ایعن  العت بایعد بع رها بعه        سر بوته بتشید و این  مل را تا نعو  بوتعه اد  

ها جعدا شعد  و روی سعینی بریزنعد. همعین کعار را بعا طعر  دیگعر بوتعه           را هی از غ  

تترار کنید. سهس سعینیخ بع ور را در محعیم آعارجی قعرار داد  و بعه کمع  یع  دمنعد           

هعای سعع   را از سعینی آععار  نماییعد. بععرای    هعوای مناسععب، پوسعهه غعع   هعا و دانععه   

 توان از دهانۀ دمند  جاروبرقی و یا ی  سشوار قوی اسهفاد  کرد.نرور میاین م
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ها به منظور کاهش رطوبت دانه در برداشت دستی کینوای بذری، یا آویزان کردن سنبله -1شکل 

 در سطوح خیلی کوچک

 

هعا، پعس از بوجعاری بعه روشعی کعه در بعاا تشعریح شعد          برای م ر  آوراکی دانعه 

نععوا را روی یعع  العع  بععا شعع ته بنععدیخ ریععز ریبهععه و زیععر آ  سععرد هععای کیبایععد دانععه

از بع رها جعدا شعد  و در آ   عل      8هعا بعا نعا  سعافونین    شسهشو دهید تا روکش تل  دانعه 

شود. این  معل بایعد تعا هنگعامی کعه تولیعد   عا  در زیعر الع  مهوقع  نشعد ، ادامعه             

نشعان دهنعد   عل     یابد. توق  تولیعد   عا  در آ  آروجعی از الع  و شعفا  شعدنخ آ       

هعا را روی یع  سعتو یعا تبعت در سعایه قعرار        شدنخ کاملخ سعاپونین اسعت. سعهس دانعه    

بعرای تغ یعه قابعل اسعهفاد      هعا  ، دانعه ندهعا آشع  شعد   دانعه  یوقهع دهید تا آش  شوند. 

 . هسهند

توجه شود که برداشعت دسعهی بعه ایعن صعورت  همعًا بایعد زمعانی انجعا  شعود کعه            

تِ طوبع بعا ر هعا  ارعر دانعه  د  و هعوا آشع  باشعد چعرا کعه      بوته در م عری بارنعدری ن عو   

 روز جوانعه   معدت یع  در بجعای آشع  شعدن    ، آارجی برداشت شعد  و آویعزان رردنعد   

  .آواهند زد

                                                 
1- Saphonin 
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هعا وجعود   اما در شرایطی که سطح مزر عه زیعاد بعود  و امتعان آویعزان کعردن بوتعه             

هعا بعرای   ز بعرش سعاقه  ندارد. پس از اطمینان از  عد  وجعود بارنعدری در منطقعه، پعس ا     

 بعر  صعورتی  بعه  یعا  سعرپا  صعورت  بعه  هعا بوته است ها در مزر ه، بههرکاهش رطوبت دانه

در برداشعت دسعهی،   . نمایعد    عور  آنهعا  بعین  از هعوا  جریعان  کعه  شوند ر اشهه زمین روی

بععا  را آرمنتععوبی  ملیععات تععوانمععی درصععد 80 تععا 82 بععههععا دانععه رطوبععت رسععیدن بععا

در ایععن  الععت تنریمععات  .داد بععهن در دهانععه کم ععاین انجععا ماشععین آرمنتععو  یععا ری

 های کوبند  و تمیز کنند  کم این یا آرمنتو  انجا  دهید:زیر را روی قسمت

 0/9  قعب  قسعمت  در و مهعر  میلعی  88 جلعو  قسعمت  در کوبنعد    عد  و کوبنعد   فاصله -

 باشد  مهرمیلی

 شد.با دقیقه در دور 8444 تا 044 تواند بینمی کوبند  سر ت  -

دور در دقیقعه باشعد. سعر ت پنتعه بایسعهی بعه  عدی باشعد          004تا  904پنته  سر ت -

هعا شعود و با عک ورود کعا  و کلعش بعه داآعل مبعزن         که نعه با عک بعادبردری دانعه    

 شود. می

 9الع  پعایینی روی   و مهعر میلعی  84تعا   0 روی  عدوداً  بعاایی  هعای الع   روزنعه  انداز  -

 .رردد تنری  مهرمیلی 0 تا

 

 ماشین ای کینوا بااشت دومرحلهبرد-۲

ای کینعوا بعا ماشعین بعرای معواق ی کعاربرد دارد کعه بعرای آشع           برداشت دو مر له

ها در مزر عه و روی بوتعه فرصعت کعافی وجعود نداشعهه و یعا شعرایم  رارتعی          شدن دانه

 زمععانی ماشععین بایععد بععا کینععوا ایو رطععوبهی محععیم مناسععب ن اشععد. برداشععت دومر لععه

در ایعن  العت،   . باشعد  یافهعه  کعاهش  درصعد  24  عدود  بعه  هعا دانه رطوبت که شود انجا 

. شعود یبعا فشعار نعاآن ن ع  مع      هعا دانعه ها تغییر رن  داد  و مهمایل به زرد شد  و برگ

 هعععا بعععه همعععرا  سعععن له توسعععم ماشعععین  ی او ، بوتعععهدر ایعععن روش، در مر لعععه
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ر سعطح مزر عه نعوار    بریعد  شعد  و د   مهعری سعانهی  94 تعا  24 ارتفعا   از  8کنردی -درو

( تععا پععس از ر شععت چنععد روز رطوبععت مح ععو  کععاهش یافهععه و  3شععوند کشععتل مععی

هعا و کعاهش   ی دو  و پعس از آشع  شعدن دانعه    برای کوبیعدن آمعاد  شعود. در مر لعه    

درصعد، مح عو  نعوار شعد  توسعم کم عاین مجهعز بعه          80تعا   82رطوبت آنها به  دود 

 (.84شوند کشتل و کوبید  میاز روی زمین برداشهه شد   2هد بلندکنند 

 

 
 کنردیف-توسط ماشین درو های برداشت شده در مزرعهبریدن و نوار کردن بوته -3شکل 

 

 
 برداشتن و خرمنکوبی محصول نوار شده توسط کمباین مجهز به هد بلندکننده -8۳شکل 

                                                 
1 -Windrower 

2- pickup head  
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 کمباین با ای( کینوا)یک مرحله ب( برداشت مستقیم

 داشعهه  یتنعواآهی  رسعیدری  کعه  شعود  انهبعا   ارقعامی  دبایع  متعانیز   برداشعت  برای

هععای غعع ت و بععا ا مععا  تنریمععات از  کععه در برداشععت دانععه کینععوا بععا کم ععاین. باشععد

کینعوا در   دانعه  (. رطوبعت 88ادامه به آنهعا اشعار  شعد  اسعت، قابعل انجعا  اسعت کشعتل        

نی، باشععد کصععالحی و دهقععا درصععد 80 تععا 82 بععین زمععان برداشععت بععا کم ععاین بایسععهی

 بهعه یهعا ر قرمعز کع  رنع  و آشع  شعد  و بعرگ       ایع هعا زرد  زمان، بوته نی. در ا(8931

هعا بعا نعاآن و معالش بعین انگشعهان       پوشعش دانعه    العت  ایعن  . درشعوند یمع  زانیع آو ای

 ن ع   نعاآن  بعا فشعار  هعا  شعوند امعا دانعه   هعا لبعت معی   دست برا هی جعدا شعد  و دانعه   

 برداشعت  بههعر اسعت  . کعرد  شتسعت و ن ع    ندنعدا  آنهعا را بعا   توانشوند و تنها مینمی

شععود، امععا در  انجععا  ب ععدازظهر 9 تععا صعع ح 88سععا ت مسععهقی  کینععوا بععا کم ععاین بععین

تعوان  ملیعات برداشعت را    هعا، معی  صورت باا ن ودن رطوبت هوا و آشع  بعودن سعن له   

در صععورت تمیععز  کم ععاین، بععا برداشععت از ب ععد. زودتععر شععرو  کععرد و دیرتععر پایععان داد 

 در در صعورت تعاآیر  . بوجعار تمیعز نمعود    تعوان آنهعا را بعا دسعهگا  هعای     ها مینهن ودن دا

 بوتععه روی هععادانععه اسععت ممتععن رسععیدری کینععوا، مر لععه در بارنععدری بععروز و برداشععت

 بزنند. جوانه

 

 
 برداشت مستقیم مزرعه کینوا با کمباین غالت -88شکل
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 ععه کینععوا بایسععهی ق ععل از ورود بععه مزر کم ععاین از  بععه تکععر اسععت کععه راننععد 

کننعد    تمیعز  کوبنعد  و وا عد   تغ یعه، وا عد   و 8تنریمعات از  را بعر روی سعتوی بعرش    

انجععا  داد  باشععد. هرچنععد بععرای برداشععت مح ععو  بععا کمهععرین تلفععات قابععل ق ععو ،    

تنری  تمامی اجعزای کم عاین  عروری اسعت، امعا م معوًا بیشعهرین تلفعات دانعه در ا عر           

شععود. تنریمععات کلععی مععورد نیععاز تغ یععه ایجععاد مععی ملتععرد نامناسععب سععتوی بععرش و 

 پلهفر  به شرح زیر است: برای

 شانه برش  قط ات تنری  -

 کردن پلهفر  تراز برش و  ارتفا  تنری  -

 فل  از نرر ارتفا  و فاصله افقی و  مودی با شانه برش و چرخ موق یت تنری  -

 فل  و چرخ دوران تنری  سر ت -

 

 ای کینوا با کمبایننکات مهم در برداشت یک مرحله

بههر اسعت برداشعت هنگعامی انجعا  شعود کعه رطوبعت نسع ی هعوا زیعاد ن اشعد. در             -

صورتی که رطوبت نس ی زیعاد باشعد یعا شع ن  روی مح عو  نشسعهه باشعد کصع ح زود،         

مح عو  بعر    روی غ عار  و رعردد. زیعرا رعرد   غعرو  و شعب(، تلفعات برداشعت زیعاد معی      

 شود.می های آنشدن روزنه بسهه با ک چس ید  و  سیلندر آرمنتو  زیر روی

و فلعع  کنسعع ت  در صععورت اسععهفاد  از چععرخ و فلعع ، بههععر اسععت شععاآو چععرخ   -

قععرار  20/8-0/8فلعع  بععه سععر ت پیشععروی کم ععاین( بععین  سععر ت محیطععی چععرخ و 

هعای چعرخ و فلع  بعه آرامعی از بعاا وارد تعا  مح عو          ریرد. در ایعن  العت انگشعهی   

هععا توسععم شععانۀ بععرش، آنهععا را بععه درونخ فضععای   هشععد  و ق ععل از بریععد  شععدن سععاق 

هعای مح عو    هعا، سعن له  کنند، به نحوی که هنگعا  بریعد  شعدنخ سعاقه    پ تفر  آ  می

هعا بعه   درونخ فضای ستوی برش هسهند. در ایعن  العت ارعر ریزشعی اتفعاف بیافهعد، دانعه       

                                                 
1- Plotform 
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شعوند. سعر ت زیعاد چعرخ و     جای ریزش روی زمین، بعر روی سعتوی بعرش ریبهعه معی     

 مح عو   کعردن  هعا، فشعرد   ها و بر زمعین ریبعهن دانعه   ل  با ک زدن  ربه به سن لهف

پروانعه چعرخ و فلع  و پعرت شعدن آن بعه        دور بعه  آعورد   بعرش  مح عو   پیچیعدن  و

 مناسععب پیشععروی سععر ت بععه بسععهه دوران چععرخ و فلعع  شععود. سععر تبیععرون مععی

 .شود تنری  دقیقه در دور 81 تا 82 است بههر( سا ت بر کیلومهر 0/2ک کم این

دار هععای دندانععههععای شععانه بععرش از نععو  صععا  باشععند کتیغععه  بههععر اسععت تیغععه  -

 (89و  82ک شتل  های کام ً آش  مثل رند  و جو هسهند(مب و  ساقه

 

 
 )الف(                         )ب(

 دار، ب(تیغه صافانواع تیغه شانه برش کمباین: الف( تیغه داندانه -8۲شکل 

 

 
 استقرار تیغه روی شانه برش کمباین -89شکل 

 

 بررشععهی و رفععت  رکععت دامنععه کععه ای باشععدرونععه هععای شععانه بععرش بععهتیغععه تنرععی  -

صعورت ریعرد    دیگعر  انگشعهی  مرکعز  تعا  انگشعهی  یع   مرکز از و کامل صورت به هاتیغه

 (80کشتل 
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 ()الف(                                                          )ب   

 تطابق تیغه و انگشتی در شانه برش کمباین: الف(درست، ب(نادرست -8۴شکل 

 

باشعد. توجعه    مهعر میلعی  94تعا   24فاصله هلیس تا ک  سعتوی بعرش کم عاین  عدود      -

 .(80باشد کشتل  یتسان کام ً طرفین در شود که فواصل

 سعا ت باشعد، امعا    در کیلعومهر  0/2 تعا  0/8 توانعد  عدود  سر ت پیشروی کم عاین معی   -

سععر ت پیشععروی مناسععب بععرای برداشععت مح ععو  بععه تععراک  مزر ععه، ظرفیععت      

دهععی کم ععاین و و عع یت نععاهمواری زمععین بسععهگی دارد. بععه طععور کلععی     آععورا 

ورود مح ععو  بععه داآععل  تغ یععه و ای باشععد کععهسععر ت کم ععاین بایسععهی بععه انععداز 

 د. و میزان تلفات دانه در  د قابل ق و  باش یتنواآت صورت کم این هموار  به

 

 
 سکوی برش کمباینتا کف  )مارپیچ( سیفاصله هل-8۸شکل 
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 0/9  قعب  قسعمت  در و مهعر  میلعی  88 جلعو  قسعمت  در کوبنعد    عد  و کوبنعد   فاصله -

 باشد.  مهر میلی

 باشععد. سععر ت دوران دقیقععه در دور 8444 تععا 044 توانععد بععینمععی کوبنععد  سععر ت -

از  ععد با ععک  دارد. سععر ت بععیش مح ععو  تععراک  و رطوبععت بععه بسععهگی کوبنععد 

هعا و آفگعی کوبنعد     هعا و سعر ت کع  با عک جعدا نشعدن کامعل دانعه        شتسهن دانعه 

 شود.می

 تلفعات  باشعد  زیعاد  دور در دقیقعه باشعد. ارعر سعر ت بعادبزن      004تا  904پنته  سر ت -

باشععد با عک ورود کععا  و   کع   شعود و ارعر سععر ت آن  بع ر در ا عر بععادبردری زیعاد مععی   

 باشعد  کم عاین   قعب  سعمت  بعه  بعاد  جهعت  اسعت  بههعر  شود.کلش به داآل مبزن می

سعر ت مناسعب بعاد، سعر ت دوران پنتعه       یعافهن  شعود. بعرای   کمهعر  بادبردری آطر تا

نهیجعه را از نرعر پرتعا      زیعاد کنیعد و در هعر مر لعه،     تعدریج  را در چنعد مر لعه و بعه   

 آنقعدر  پنتعه را  بررسعی کنیعد. سعر ت بعاد     هعا ها به بیرون و همچنین تمیزی دانعه دانه

 پرتعا   بیعرون  بعه  پشعت کم عاین   ازهعا  ارعر بیشعهر از آن شعود، دانعه     کعه  کنیعد  ادزیع 

 شوند. 

هعای  ممتعن بعاا باشعد تعا از ورود بعیش از  عد سعاقه         د بههر است ارتفا  برداشت تا -

ای ریعا  و آفگععی کم ععاین جلععوریری کنععد. ارتفععا  برداشععت کینععوا بایسععهی بععه انععداز  

 هعدایت  سعتوی برداشعت کم عاین    روی  بعه  انعد بهو را هعا تعرین سعن له   باشد که کوتا 

 ای در مزر ه برداشت نشد  باقی نماند.کند و هیچ سن له

 الع  پعایینی روی    و مهعر  میلعی  84تعا   0 روی  عدوداً  بعاایی  هعای الع   روزنعه  انداز   -

 .رردد تنری  مهر میلی 0 تا 9

 بههععر اسععت ق ععل از شععرو  برداشععت کععل مزر ععه توسععم کم ععاین،  مععل    :8نکتااه 

 94کدر طععو   ععدود مزر ععه سععطح کععوچتی از را بععا تریمععات رفهععه شععد  در  رداشععتب

و مقعدار تلفعات دانعه را در سعطوح برداشعت شعد  و        انجعا  داد   آزمایشعی  صورت مهر( به
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هععای همععرا  بععا کععا  و کلععش  قععب  هععا و سععن لههععای مبهلعع  کم ععاین کدانععهقسععمت

 ریعزش  صعورت  سعی کنیعد. در  هعای بعر زمعین ریبهعه در زیعر پ تفعر ( برر      کم این، دانه

هعای معورد نیعاز    هعا در مبعزن، قسعمت   ها و تمیعز ن عودن دانعه   غیرط ی ی، شتسهگی دانه

ایععن کععار را تععا تنرععی  کم ععاین در بههععرین  الععت   کم ععاین دوبععار  تنرععی  کنیععد. را در

 ادامه دهید. 

در صععورت وجععود مشععتل در  ملتععرد کم ععاین، از ق یععل بععاا بععودن میععزان   :۲نکتااه 

دانعه و وجعود ناآال عی بعیش از  عد در دانعه، از  اسعت بعرای ایجعاد تنریمععات           تلفعات 

 ی راهنمای اسهفاد  از کم این مراج ه شود.  مورد نیاز و رف   یب، به دفهرچه

در ایعن نشعریه، ببشعی از تنریمعات پیشعنهاد شعد  بعرای برداشعت کینعوا بعا            :9نکته 

لحعا  تنریمعات کلعی پیشعنهادی     کم این غ ت، م هنعی اسعت بعر تجربیعات نگارنعد  و      

هعای نسع هاً   ( کعه بعرای برداشعت مح عوات بعا ویژرعی      8311، 8نعا  شرکت جاندیر کبعی 

اراشه شد  است، ل ا اراشعه تنریمعات دقیع  بعرای برداشعت دانعه کینعوا بعا کم عاین          مشابه 

 به انجا  تحقیقات کاربردی برای ارقا  و شرایم مبهل  کشور نیازمند است.

 

 شده استفاده منابع
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 صفحه.  

 نعد  ر ترداشع هعای ب نیا مدر ک دانعه  فعات لت لیدا و زانیم یررس. ب8911، ا. قانده

مرکعز تحقیقعات کشعاورزی    . یی پعروژ  تحقیقعاتی  ان. رعزارش نهعا  هوزسآ انهدر اس

 .11/301 ت   ار مشو مناب  ط ی ی آوزسهان. 
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