
 

 

 

مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن 

 مرکز رشد واحد های فناور

 

 

 

 

الوران لوزان شمآشرکت سبز فن   
Sabz Fan Avran Loozan 

Shomal Company 

 

 

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 پارک علم و فناوری گیالن

 

 معرفی:

شرکت دانش بنیان سبز فن آوران لوزان شمال رسالت خود در تولید و عرضه محصوالت غذایی سالم و با کیفیت 

موفق به  2931شروع نمود. این شرکت در سال  2931از سال  "زندگی سالم با مواد غذایی سالم"را با شعار 

 در زمینه ،گیری از کارشناسان و متخصصین مجربهبا بهراستقرار در پارک علم و فناوری گیالن گردید و هم اکنون 

ژیكی و تغذیه اي بذر غالت و بكارگيري پرایمينگ در بهبود خصوصيات فيزیولو"ایده محوری 

 باشد.در حال فعالیت می دکتر منجّم وویگوران با دو برند تجاری  بهبود کيفيت چاي و همچنین "حبوبات

Introduce: 

Sabz Fan Avran Loozan Shomal Company is one of the knowledge enterprise 

companies in Iran that started its mission in producing and supplying healthy 

and quality food products under the slogan "Healthy Living with Healthy 

Foods" from 2013. The company succeeded in establishing the Guilan Science 

and Technology Park in 2016 and now employs experts and experts in the core 

idea of "using priming to improve the physiological and nutritional properties of 

cereal and bean seeds" as well as improving The quality of tea is being worked 

on by two brands of Vigouran and Dr. Monajjem. 
 

 

 .Primed seeds of cereals and beans -1 شده غالت و حبوبات ینگبذور پرایم -1

 .Priming solution for cereals and beans seed -2 غالت و حبوبات بذر ینگپرایم محلول -2

جوانه غنی شده غالت و حبوبات با ارزش تغذیه  -3

 .االترای ب

3- Enriched sprouts of cereals and beans seed 

with higher nutritional value. 

غالت و  غنی شده از بذرهای پودر جوانه و مالت -4

 .حبوبات

4- Malt and powdered sprouts enriched of 

cereals and beans seed. 

سبز حاصل از پرایمینگ برگ سبز با  چای -5

 ترکلروفیل باال

5- Green tea from green tea leaf priming with 

higher chlorophyll 

 
 

                                                        :priming Products   :پرایمینگ محصوالت
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پرایمینگ یا پیش تیمار عبارت است از فرایندی که در طی آن به بذرها اجازه داده می شود مرحله اول جوانه 

ایط خاص محیطی زنی )آبنوشی( و دوم جوانه زنی )فعالیت های متابولیکی، آنزیمی، ساخت و ترمیم( را در شر

طی کنند و قبل از ورود به فاز سوم و پایانی جوانه زنی تمامی فعالیت های جذب آب و متابولیکی متوقف شوند 

 و رطوبت بذر به سطح رطوبت اولیه خود قبل از پرایمینگ برسد.

Priming or pretreatment is the process by which the seeds are allowed to undergo the first 

stage of germination (dehydration) and the second germination (metabolic, enzymatic, 

fabrication and repair) under specific environmental conditions and before Entering the third 

and final phase of germination, all water and metabolic uptake activities are stopped and seed 

moisture reaches its pre-priming level. 

 

 
 بذر معمولی با بذر پرایمینگ شده رخ داده در نمودار مقایسه روند جوانه زنی و اتفاقات فیزیولوژیکی 

Comparison chart of germination process and physiological events in unprimed seed with 

primed seed 

 
 

 

   پرايمينگ و افزايش كيفيت تغذيه اي و زراعي:

Priming and enhancing nutritional and agronomic quality: 

:                                                                                       
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 .Quick and easy cooking of grain beans -1 .پخت سریع و آسان دانه حبوبات -1

فاقد نفخ بودن و هضم آسان حبوبات ناشی از   -2

 .ترتر و قابل هضمای سادهدارا بودن ترکیبات ذخیره

2- No bloating and easy digestion of beans due 

to having easier and more digestible storage 

compounds. 

در دانه های باالتر  ها و ویتامینسطح پروتئین -3

 .حبوبات و غالت

3- High levels of proteins and vitamins in the 

cereals and beans grain. 

در دانه  های آنتی اکسیدانسرشار از آنزیم -4

 حبوبات و غالت پرایمنگ شده.

4- High in antioxidant enzymes in the cereals 

and beans grain primed. 

رنگ سبز بیشتر در برگ چای پرایمینگ شده  -5

 مناسب برای تولید چای ماچا.

5- More green in the primed tea leaves suitable 

for the production of Matcha tea. 

                             
 

                            
 

 ای غالت، حبوبات و چای پرایمینگ شده:مزایای تغذیه

Nutritional benefits of cereals and beans seed primed: 
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 Less need for seed consumption (at least -1 رصد(د 33نیاز کمتر به بذر مصرفی )حداقل  -1

30%). 
امکان کشت زودهنگام غالت و حبوبات در  -2

 روز(. 13مناطق سرد )حداقل 

2- Possibility of early cultivation of cereals in 

cold regions (at least 10 days). 

 .Seeding of dry rice seed in the nursery -3 بذرپاشی  بذر خشک برنج در خزانه -3

 .Fast and uniform germination -4 زنی سریع و یکنواخت.جوانه -4

ها و شرایط نامساعد مقاوم به آفات و بیماری -5

 محیطی.

5- Resistant to pests, diseases and adverse 

environmental conditions. 

 Higher seed vigor and stronger transplant -6 بنیه بذر باالتر و تولید نشاء قوی تر -6

production 
 Higher quantitative and qualitative yield per -7 عملکرد کمی و کیفی باالتر دانه در هکتار -7

hectare 
 

                    
 

 

 

 

 

 

 مزایای زراعی پرایمینگ بذر غالت و حبوبات:

Agronomy benefits of cereals and beans seed priming: 
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 غالت و حبوبات بذر ینگپرایم محلول
Priming solution for cereals and beans seed 

 
 

 
 
 
 
 
 

 مجتمع تحقیقاتی و نیمه صنعتی پارک علم و فناوری گیالن  -فشتام -جاده رشت به تهران 31کیلومتر   -رشت -آدرس: گیالن

 00226201341  -00164346300های تماس: شماره 

Address: Research and Semi-Industrial Research Complex of Guilan Science and Technology 

Park, 13 th km of Rasht Road to Tehran, Rasht, Guilan, Iran. 

Contact numbers: 09364146800- 09226203143 

www.loozanshomal.com       loozanshomal@gmail.comEmail:  
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