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و  بولیوی،شیلی  ویژه  به  آمریکای جنوبی  بومی کشورهای  گیاهان  از  کینوا 
فیبر،  پروتئین، منیزیم،  این گیاه منبع غنی  .دانه های  به شمار می رود  پرو 
فسفر،گروه ویتامین ب، پتاسیم، آهن و دیگر مواد معدنی می باشند و به دلیل 

همین امالح سرشار به آن خاویار گیاهی می گویند.
سازمان بهداشت جهانی FAO سال ۲۰13 را به عنوان سال جهانی »کینوا« 

نام گذاری کرد تا مردم جهان با این دانه ارزشمند آشنا شوند.
دانه های کینوا در بسیاری از کشورها به عنوان جایگزین برنج استفاده می شود 
و بسیار مغذی تر، سبک تر و خوش هضم تر در مقایسه با برنج می باشد. از این 

رو، این گیاه با نام برنج اینکا نیز خوانده می شود.
میزان کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، آهن و روی در کینوا بیشتر از جوانه 

گندم، جو و ذرت است.
کینوا یا خاویار گیاهی فاقد گلوتن است، به همین دلیل افراد مبتال به سلیاک 
می توانند از کینوا استفاده کنند. همچنین سرشار از آمینواسیدهای لیزین و 

متیونین است که در گیاهان غله ای به مقدار کمی وجود دارد.
این گیاه با ارزش به عنوان پروتئین گیاهی عالوه بر کمک به رشد ارگانیسم 
بدن، گرما و انرژی بدن را حفظ می کند و یک رژیم غذایی کامل و متعادل 
برای همه به خصوص برای گیاه خواران است و همچنین به علت دارا بودن 
استخوان  پوکی  و  قلبی  بیماری های  سینه،  سرطان  ایجاد  از  فیتواستروژن 

جلوگیری می کند.
کینوا سرشار از پروتئین و یک جایگزین عالی برای برنج محسوب می شود. 
از  که  افرادی  برای  و  زودرس می شود  ایجاد سیری  باعث  کامل  غله ی  این 

چاقی رنج می برند مفید خواهد بود.
میزان  و  شده  کشت  کشورمان  در  که  است  سالی  چند  جادویی  دانه  این 
استقبال کشاورزان در حال افزایش است. کشت کینوا با توجه به بازدهی آن 
و نسبت برداشت محصول به بذر کاشت شده توجیه اقتصادی بسیار خوبی 
دارد که به نفع کشاورزان عزیز است. کشت این دانه در اکثر مناطق کشور 
امکان پذیر بوده و این گیاه مقاومت خوبی نسبت به تغییرات دمایی نشان 
داده است. همچنین مقاومت کینوا نسبت به شوری خاک قابل مالحظه است. 
از طرفی به علت مصرف کم آب در رشد این گیاه، قابلیت کشت در مناطق 

کم آب را دارد.
و  شده  کشت  نهاوند  شهرستان  در  است  سالی  چند  ارزشمند  ی  دانه  این 
و در همین شهرستان  است  تن  میانگین ۲/5  از هر هکتار  برداشت  میزان 

فرآوری و آماده مصرف می شود.

کینوا
خاویار سبز

ندا عبدلی

neda.nahavand65@gmail.com
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 سامانه هوشمند مدیریت
گلخانه

1(عواملیکهدرگلخانهاندازهگیری
میشوندوبهسامانهکنترلارسالمیگردد:

د
-دمایهوا

-رطوبتهوا
-شدتتابش
-غلظتگاز

-رطوبتخاک
-کیفیتآب

2(عواملیکهدرمحیطبیرون
اندازهگیریمیشودوبهسامانه

کنترلارسالمیگردند:
-دمایمحیط
-سرعتباد
-جهتباد

3(وظیفهنرمافزار
-تشخیصهوشمندنیازگیاه

 -مقایسهشرایطموجودباوضعیتمطلوب

 -ارسالدستوربرایسامانهکنترل

-ثبتداده

4(عواملیکهتوسطسامانههوشمنددرگلخانهبرمبنایسنگیاهکنترلمیشود
-وضعیت)خاموشیاروشنبودن(بخاری

-وضعیت)خاموشیاروشنبودن(رطوبتساز
-وضعیت)بازیابستهبودن(پردههایکنترلانرژی

-تنظیمسیستمآبیاری

-تنظیمسیستمکوددهی

 -تنظیمسیستمتهویه

شرکت پیشگامان زیست سامانه هوشمند
۰91831349۰7  -  ۰8138۲4833۲

دمای گلخانه ۲۰ درجه سانتی گراد

رطوب گلخانه 71 درصد
.

سامانههوشمندمدیریتگلخانهمشتملاستبردوبخش:

سختافزارسامانهکنترلونرمافزارکنترل

اساس بر را رطوبتساز و بخاری تهویه، کوددهی، آبیاری، تجهیزات مدیریت وظیفه سختافزار
دستوراتنرمافزاررابرعهدهدارد.گلخانهبااستفادهازنرمافزارکنترلتمامهوشمند،براساسنیاز

 گیاهمبادرتبهکنترلمحیطکشتوتجهیزاتگلخانهمیکند


