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   7  فرم پیشنهاد طرح پژوهشی 

 رشد بذر   شیو افزا  یاستفاده در کشاورز   ی دستگاه پردازشگر پالسما مناسب برا  دیتول عنوان محصول 
 اهان یرشد بذر گ شیافزا کاربرد محصول 

 ی باغدار  ،یکشاورز  حوزه صنعتی 
 ی بذر، کشاورز  ،یسرد، جوانه زن یپالسما کلمات کلیدی 

 هدف 
 یزنسرعت رشد و جوانه  شیو ساخت دستگاه پردازشگر پالسما به منظور افزا   یطراح
 بذر 

 تشریح طرح 

 ییمواد غذا  نیامروزه تام  ،ییبه منابع غذا  نیکره زم  تیروز افزون جمع  از یبا توجه به ن
و کاف به شمار م  کی  ،یسالم  بزرگ  بنابرارودیچالش  پا  دیتول  نی .  مواد   دار یو توسعه 

محققان علوم   یبرا  ی دغدغه مهم  ست،ی ز   طیهمراه با حفظ مح  یو محصوالت کشاورز   ییغذا
و در   طیمح  یدر دما  تواندیسرد م  یپردازش پالسما  ندیرآاست. ف  یو کشاورز   ییغذا

 یر ینفوذپذ  شیبرده و با افزا  ن یرا از ب  اهان یبذر گ  یسطح  یهاندهیزمان کوتاه، آال   کی
در پردازش  توانیکه م ییا کمک کند. از پارامترهاآنه یزنو جذب آب، به سرعت جوانه

 :تندهس ریبذرها به آنها توجه کرد، موارد ز  یابیو ارز 
توسط   یآبدوست  زانیچه، مو ساقه  چهشهیطول ر   ،یسرعت جوانه زن  ،یجوانه زن  درصد

و   نیپروتئ  دیتول  زانی و م  یجانب  یهاتعداد جوانه  شه،یبذر، وزن خشک، طول ساقه و ر 
 قند.

 
 
 
 
 
 
 

مشخصات فنی  
اجباری محصول  

 نهایی 

چه،  و ساقه چهشهیطول ر  ،یسرعت جوانه زن ،یدرصد جوانه زن دار یمعن شیافزا
ها و مدت زمان پردازش دانه ،یبا در نظر گرفتن ولتاژ اعمال) بذرها یآبنوش زانیم

 یدر مورد موثر بودن پردازش رو توانیپردازش، م یدستگاه مورد استفاده برا
در   فیقابل تعر یاضیتمام موارد فوق روابط ر  یبرا )گرفت میها تصمدانه یزنجوانه

 مقاالت وجود دارد. 

حائز    ی ها شاخص 
 ت ی اهم 

 (... وDBDپالسما جت،   (هادانه یو انتخاب دستگاه پردازشگر مناسب برا یبررس. 1
 هادانه یزنسرعت جوانه  شیموثر در افزا یگازها یبررس. 2
 ها پردازش دانه ندیموثر بر فرآ یولتاژها یبررس. 3
 هاپردازش دانه ندیمان موثر بر فرآمدت ز  یبررس. 4
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 نانو   ی ارتباط با فناور 

سطح آنها   یرو  یزبر  جادیموجب ا  ینانومتر  اسیدر مق  دیها بادانه  یپردازش پالسما رو
ا اثبات  منظور  به  دانه  نی شود.  سطح  است  بهتر  مموضوع  صورت  به   یکروسکوپیها 

 شود.  یبررس

ها و  چالش 
 ها محدودیت 

 یرو   ی قابل توجه  ریچالش مواجه شود که پردازش پالسما تاث  نیممکن است فناور با ا
ساقه  یموارد رشد  باشد    چهشهی ر   ایچه  مانند  باالتر  اینداشته  ولتاژ  و   یبرا  یزمان 

 نداشته باشد. یاقتصاد هیباشد که توج از ین ریتاث شیافزا
تجهیزات کلیدی  

 موردنیاز طرح 
 کنیموجود در آ یپردازش پالسما یهااستفاده از دستگاه

نکات مهمی که الزم  
ت طی انجام طرح  اس 

 در نظر گرفته شود 

مهم   یاز پارامترها  یکیمنابع به عنوان    است که در  ینوع دانه انتخاب شده از موارد
در انتخاب نوع دانه   دیدستگاه، با  یعالوه بر پارامترها  نی. بنابراردیگیمورد توجه قرار م

ها دانه  بینکته دقت شود که پردازش پالسما موجب تخر  نیبه ا  نیدقت شود. همچن  زین
 نشود. 

 


