
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
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نگارش: سیاوش کریمی )موسسه تحقیقات ثبت و گواهی    

بذر و نهال( ومحسن برزگر)کارشناس ناظر غالت بذری 

 :استان فارس(

 
 

-دی و نقرهنانو ذرات از با تركيبی  آزمايشی در

 های حاصل از بذوردر گياهچه اكسيدتيتانيوم

 نيترات ردوكتاز تيمار شده، فعاليتسويای پيش

 و آب از استفاده و جذب توانايی و يافت افزايش

 نمود.  تشديد كود را

 

 تيمار كه پيش داده است تحقيقات نشان      

 افزايش ليتر( سبب بر گرمميلی 05نانونقره )

 در و چهريشه و چهساقه طول زنی،جوانه درصد

چنين تيمار هم شد. گندم استقرار بهبود نهايت

اكسيدتيتانيوم بر لوبيا چشم بلبلی نانوذرات دی

 زنیباعث افزايش ويگور گياهچه و عملکرد جوانه

 فرنگی در حضور نانوشد. طبق گزارشی، بذور گوجه

زنی بهتری در تنش سيليس خصوصيات جوانه

شوری از خود نشان دادند. لوبيا سبز پرايم شده با 

زنی و وزن اكسيدتيتانيوم درصد جوانهنانودی

 تری نسبت به شاهد داشت.     خشک بيش

 

ی اعنوان یک علم بین رشتهنانو تکنولوژی به

تواند کاربرد وسیعی در بخش کشاورزی می

داشته و در موارد مهمی، از جمله افزایش 

کردن مصرف سموم و تولیدات زراعی، کم

تر کردن مدت نگهداری محصول کودها، طوالنی

کشاورزی تولید شده و شاید بتوان گفت در 

ها و ابزار کشاورزی انقالبی تمامی مراحل و نهاده

  عظیم در جهت بهبود ایجاد نماید.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرصه وارد های اخيرسالدر  كه نوينی هایوریآفن از  

باشد. موادی می نانو وریآفن از است استفاده شده كشاورزی

نانومتر  ۱55 تا ۱ها در مقياس كه حداقل يکی از ابعاد آن

 .شوندخوانده می نانومواديا  مواد نانوییباشد، 

 

ابزار و مندی توليد و ساخت مواد، وری، توانآنانوفن

های جديد با در دست گرفتن كنترل در مقياس سيستم

و استفاده از  تری يا همان سطوح اتمی و مولکولینانوم

 نانومترشوند. يک خواصی است كه در اين سطوح ظاهر می

طور باشد. بهمتر( می ۱5-9برابر با يک ميلياردم متر )

يگر طولی معادل يک داتم در كنار يک 6تا  3ميانگين 

 .سازند كه اين خود به نوع اتم بستگی داردنانومتر را می

 

 

 

علم صرفا تحقيق است ولی نانوتکنولوژی كاربرد  نانو  

. تحقيقات برای حل مسائل و ساخت مواد جديد است

 منفرد، هایاتم مجتمع كردن يا كاریدست نانوتکنولوژی

 و هابا ويژگی ساختارهايی به ملکولی هایتوده يا هاملکول

 است. متفاوت بسيار جديد صفات

 

 

 راراستق بهبود سبب كه است تکنيکی بذر پرایمینگ

 در بذور شرايطی چنين در. شودمی محيط در گياهچه

 حرارت درجه و تهويه رطوبت، نظر از شده كنترل شرايط

 شامل متنوعی اشکال دارای پرايمينگ. گيرندمی قرار

 اسموپرايمينگ، هيدروترموپرايمينگ، هيدروپرايمينگ،

 .شودمی غيره و پرايمينگماتريک

ی دوستاز نانومواد آب ،نانوپرايمينگ بذور در راستا همين در

 شود.می( استفاده 2TiOاكسيدتيتانيوم ) مانند نانودی

 گياهان استقرار در مواد اين از استفاده مثبت تاثيرات

 ترسريع بذور ،پرايمينگ شرايط در. است شده مشاهده

 گيردمی صورت زمانهم طورهب زنیجوانه و زنندمی جوانه

 هایحرارت درجه در كاشت كه شرايطی در بخصوص

 از پس پرايمينگ سودمندی. گيردمی صورت نامطلوب

 ماند.می باقی بذر در طوالنی مدت به بذور شدن خشک

 رگذارتاثي و اقتصادی غيرسمی، بايستی مطلوب پرايمينگ

 باشد. گياهچه استقرار و زنیجوانه فرآيند بر

 

 

 زمان در هاپروتئين غلظت كه است داده نشان تحقيقات

 نشد خشک از پس هاآن ميزان يابد ومی افزايش پرايمينگ

 اسيدهای تمامی پرايمينگ زمان درشود. می حفظ نيز بذر

 ازف در هاآنزيم فعاليت كل در. رودمی باال شانغلظت استری

-ئينپروت ها،آنزيم اين افزايش. كندمی پيدا افزايش تاخيری

 هك شودمی سبب پرايمينگ زمان در اسيدها نوكلئيک و ها

پی درعادی و پی طوربه زنیبا جوانه مرتبط رويدادهای

 صورت گيرد.

 مقدمه

 بذر پرایمینگ

 پرایمینگ بیوشیمیایی و  فیزیولوژیکی مفهوم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1

