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    شگفتاریپ

  
  

 با. پردازد یم ستیز طیمح ي حوزه دری رانیاي ها شرکت يها يفناوري توانمند انیب به موجز طور به حاضر کتاب
 ازی اطالعاتي ها بسته کمبود و ستیز طیمح ي حوزه مختلفي ها بخش تنوع و ها تیفعالی گستردگ به توجه

 مختلفي ها بخش در حاضر کتاب  درشدی سع ها، تیفعالي مستندساز زین و انیبن دانشي ها شرکتي ها يتوانمند
 ،یستیزي ها سوخت ،یآبي انرژ ،يبادي انرژ ،يدیخورشي انرژ ( ریدپذیتجدي ها يانرژ ،يانرژ مصرفي ساز نهیبه
 افت،یباز و پسماند تیریمد فاضالب، و آب ،)يانرژي ساز رهیذخ و یبرق ي هینقل لیوسا ،یسوخت لیپ ،ییگرما نیزم
 مند هعالق يها شرکت اطالعات هوا، و خاك آب،ی آلودگ کاهش و سنجش  ویستیز داتیتول و خاك ءایاح

  .دشو نیتدو وي آور جمع
 قالب در خودي ها يتوانمند ي ارائه وی معرف امکان ست،یز طیمح ي حوزه در فناور شرکت هر به کتاب نیا در

  .است شده دادهی سیانگل وی فارس به شده نییتع
ي ها شرکت تیتقو و رشدي برا نهیزم کشور، از خارج و داخل در حاضر کتاب جیترو و انتشار چاپ، با میدواریام
 ها آنی فیک يتوانمندساز وی کم شیافزا شاهد و گردد فراهم ستیز طیمح ي حوزه دری رانیا فناورمحور و انیبن دانش

  .میشباي فناور اءارتق و توسعه کردیرو با کشوری طیمح ستیز مشکالت حل و
 ما کتاب نیا مطالب ي هیته در کهی کارشناسان و رانیمد ان،یبن دانشي ها شرکت ي ههم از است الزم جا نیا در

  .میینمای قدردان و تشکر ،کردندي اری را
  

  وطنخواه روسیسدکتر 
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   مقدمه

 

 
 طور کلی به ایران  سرزمین.است مساحت نظر از  جهانکشور هجدهمین کیلومتر مربع، 1648195 وسعت با ایران کشور
 مساحت از از نیمی بیش. دریاست سطح از متر 1200 از بیش کشور اراضی ارتفاع و میانگین است خشک نیمه و کوهستانی

 تشکیل دست کشت در هاي زمین را دیگر چهارم یک از تر و کم ها دشت را آن چهارم یک ارتفاعات، و ها کوه را کشور
  .دهد یم

و  علمی قواعد با بلکه احساسی، و محدود هاي دریچه و ها چارچوب از نه زیست، محیط وضعیت طبیعت و امروزه
هاي  ي اطالعات مختلف در زمینه براي ارائه آماري و کاربردي هاي شاخص تنظیم رو این از شود؛  میرصد مند نظام

 عالوه، به و دارد اي ویژه اهمیت ها قاره و نواحی کشورها،زیست شهرها،  محیط شرایط و تغییرات بانی دیده خاص و
 موضوعات در المللی بین هاي ریزي برنامه و جهانی هاي گیري سیاست شکل در ها شاخص این بر مبتنی هاي گزارش
 همچنین موضوع این اهمیت. گیرند  میقرار مورد استفاده شوند و می لحاظ فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، مختلف
هاي موضعی و موضوعی  گزارش خویش هاي شاخص اساس بر ها و کشورهاي مختلف شهرها، سازمان تا شده سبب

جهانی  هاي گیري جهت و توسعه کالن هاي برنامه چارچوب در و زیست، تدوین هاي مختلف مرتبط با محیط در زمینه
  .کنند منتشر مخاطبین برداري بهره براي

از سوي  انرژي در ایران و ماده مصرف الگوهاي تغییر و جمعیت افزونروز رشد و یک سو از منابع محدودیت
برداشت و  اخیر هاي سال  در.یابد افزایش روز روزبه طبیعی منابع و زیست محیط بر فشار که است شده دیگر موجب

 هم خوردن بر به منجر سرزمین، اکولوژیک توان به توجه بدون زیست از منابع طبیعی و محیط نابخردانه ي استفاده
از . است زیست محیط در ي زمین و منابع آن مالحظه قابل تخریب و زوال آن حاصل که شده در طبیعت موجود توازن
عواقب  تواند  میسرزمین از غیراصولی برداري بهره و طبیعت قوانین به توجهی بی که است دریافته امروزه بشر طرفی
 اي، همچون افزایش گازهاي گلخانه مشکالتی. باشد داشته دنبال به آتی هاي نسل و کنونی نسل براي ناپذیري جبران
 خاك، و آب منابع آلودگی ها، تاالب و رودها خشکیدن ریزگردها، گسترش بالیاي طبیعی، کثرت اقلیم، تغییر

 ي توسعه عواقب از اي گوشه تنها زیرزمینی،  آب يها  سفره شدید افت و خاك افزایش فرسایش ها، جنگل تخریب
 از آگاهی میان این در. است شده موجب تر و ثروت، بیش رفاه تحقق امید به بشر است که اي گسیخته لجام و پایدارنا

 هاي سیاست کنترل امکان بر عالوه تواند  میزیست محیط کلیدي مشکالت مسائل و شناخت و موجود وضعیت
 از و سازد هموار معقول مدیریتی راهکارهاي و نموزو هاي سیاست کارگیري براي به را راه شده، گرفته کار به نادرست
  .نماید جلوگیري تخریب روند تداوم

ها موجود در کشور براي حل مشکالت  موضوع بعدي که مدنظر این مجموعه نیز هست، استفاده از فناوري
زیست  ت محیطهاي مختلف منابع طبیعی بر این باورند که حل معضال امروزه اکثر دانشمندان حیطه. زیست است محیط



 

پذیر نخواهد بود؛ در همین راستا  زیست امکان بدون ابزارهاي مهندسی و تجهیزات آنالیز کمیت و کیفیت محیط 4
ها و اقدامات  هاي بومی کشور براي تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و تشخیص نابسامانی تقویت و حمایت از فناوري

ها  ها و سازمان همچنین حمایت از شرکت.  برخوردار استزیست از اهمیت زیادي عملی براي رفع مشکالت محیط
ها نباید در حاشیه قرار گیرد و  سازي آن روز دنیا و بومی هاي به براي ارتقاء سطح فناوري و تالش براي انتقال تکنولوژي

  . باشد  باید در اولویت توجه همگان به آن
هاي صاحب  ها و سازمان زیست و شرکت ي محیط حیطههاي  ها و تکنولوژي به این منظور و با هدف معرفی فناوري

  . تر و کاراتر عمل نماییم زیست کشور فعال ها، این مجموعه گردآوري شده است تا در حل معضالت محیط آن
اندازیم به وضعیت فعلی، مشکالت فرارو و  ها، در این مقدمه نگاهی کلی می اما پیش از پرداختن به معرفی این شرکت

ي پایدار  زیست ایران، تا با درکی درست از وضعیت فعلی بتوانیم در راستاي توسعه هاي محیط در نابسمانیعوامل مؤثر 
  . محیطی کشور گام برداریم زیست

  جمعیت
هاي طبیعی  ي زمانی طوالنی و بر اساس وجود منابع آب، قابلیت ها در یک بازه گاه ها و سکونت روند استقرار فعالیت
هاي طبیعی  اي از قابلیت هاي صنعتی جاذب جمعیت، تحت تأثیر مجموعه ، در حالی که فعالیتو کشاورزي بوده است

هاي بزرگ جمعیتی در برخی  ایجاد قطب. هاي قبل و بعد از انقالب شکل گرفته است ها در سال هاي دولت و سیاست
دي جدید است، موجب روي هاي خدماتی، زیربنایی و حتی تولی از مناطق کشور که خود جاذب بسیاري از فعالیت

پوشانی  هاي جدید به این مناطق شده و این دور تسلسل، خود موجب افزایش جذب جمعیت و هم آوردن جمعیت
 هاي عدم تعادل در کشور را تشدید کرده است؛ فرایندي هاي جمعیتی با مناطق پیرامون شده و روند روزافزون این قطب

طق مختلف کشور مشهود است و شکاف زیادي بین این مناطق و نواحی ي منا هاي توسعه که بازتاب آن در شاخص
  .شود پیرامون مشاهده می

، رشد جمعیت نسبتاً  تر کشورهاي در حال توسعه مانند بیش هاي گذشته به جمهوري اسالمی ایران در خالل سال
با این حال ممکن است .  استهاي اخیر و به دالیل مختلف از نرخ رشد آن کاسته شده باالیی داشته است که طی سال

تبع آن تعداد مطلق افرادي که در این کشورها به دنیا  که به) نظیر هند و چین(تعداد مطلق افراد بسیار زیاد باشند 
تبع آن  تر به منابع طبیعی و به افزایش مطلق تعداد، به معناي نیاز بیش. خواهند آمد، همچنان بسیار زیاد خواهد بود

  . زیست است ایعات و پسماندها به محیطافزایش انتشار ض
 نفر بوده است که 79,926,270، جمعیت ایران 1395مسکن در سال  و نفوس عمومی سرشماري آخرین اساس بر

.  میلیون نفر افزایش داشته است4 نفر، بیش از 75,150,000با جمعیت برابر با  1390 ماه سال آبان این تعداد نسبت به
  . دهد  را نشان می2013 سال در جهان منتخب کشورهاي و ایران جمعیت ي ساالنه رشد  نرخ1شکل 
 روند نیز کشور در شهرنشینی رشد صنعتی، ي توسعه هاي سیاست از تبعیت به و کشور جمعیت افزایش موازات به

 سال در شهر 496 به 1355 سال در شهر 373 از کشور شهرهاي تعداد موجود، اطالعات بر اساس. است داشته افزایشی
 شده عنوان شهر 1224، 1390 سال در و شهر 1014 ،1385 سال در کشور شهرهاي تعداد رسیده است؛ همچنین 1365
 .است شده افزوده کشور شهرهاي بر شهر 21 ساالنه متوسط، طور به گذشته، هاي سال خالل در ترتیب این به. است
 سرشماري آخرین اساس بر. است یافته گیري چشم ایشافز کشور در شهرنشینی ضریب شده، یاد تحوالت با زمان هم
 بوده نفر 847 و هزار 146 و میلیون 59 معادل 1395 سال در شهري نقاط در ساکن ، جمعیت1395 سال در مسکن و نفوس



 

 روستایی نقاط در ساکن است؛ اما جمعیت یافته افزایش نفر 186 و هزار 500 و میلیون 5 ،1390 سال به نسبت که است 5
 که اند بوده روستاها در ساکن نفر 625 و هزار 730 و میلیون 20، 1395 سال در. است بوده رو به رو محسوسی کاهش با

 .دهد نشان می کاهش نفر 383 و هزار 772، 1390 سال به نسبت
  

  
 2013 سال در جهان منتخب يکشورها و رانیا تیجمع ي ساالنه رشد نرخ: 1شکل 

  پسماندها 
ریز و تولید ضایعات را به همراه خواهد  تبع آن دور  مصرف منابع طبیعی و به،نشینی  شهري همراه توسعهافزایش جمعیت به 

 بدل یافته و در حال توسعه   کشورهاي توسعهي هاي عمده یکی از چالش داشت که در حال حاضر رهایی از این ضایعات به
  . شده است
 روزمره و براي رفع نیازهاي خود، از مواد و منابع موجود در ها، در طول زندگی ویژه ساکنان شهر ها، به انسان

  . کنند طبیعت به اشکال مختلف استفاده می
ها پس از مصرف باید دور ریخته شوند  اي از آن ها یا بخش عمده در استفاده و مصرف مواد، همواره قسمتی از آن

  . شود هاي غیرقابل استفاده، پسماند گفته می که به این قسمت
اي از مواد، ناخواسته  نقل، فراوري و مصرف مواد توسط جوامع انسانی، طیف گسترده و  فرایند تولید، حملدر

زیست آثار و پیامدهاي ناخوشایندي  شود که دفع و انتشار این مواد در محیط صورت گاز، مایع و جامد تولید می به
هاي  آب آلودگی آلودگی خاك،. کند تحمیل میهمراه دارد و اثرات مخربی بر انسان و سایر موجودات زنده  به

شوند که در حال  پسماندها محسوب میغیر بهداشتی آلودگی هوا از جمله پیامدهاي تولید و دفع  زمینی و سطحی و زیر
 و حیات انسان و سایر جانداران را در معرض کردههاي حیاتی را با مخاطرات جدي مواجه  حاضر بسیاري از چرخه

  . است دهتهدید قرار دا
گیري دقیق پسماندها در بسیاري از مناطق و کشورهاي در حال توسعه به دلیل کمبود نیروهاي کارشناسی،  اندازه

میزان تولید ضایعات در هر کشور بسته به شرایط جغرافیایی، . استرهزینه  مشکل و پ،پراکندگی و کمبود اطالعات
تر   بیشهاقدر میزان شهرنشینی و سطح رفاه اجتماعی در کشور هر.  اجتماعی متغیر است-اقلیمی و شرایط اقتصادي

  . شود می تر بیش میزان مصرف و تولید ضایعات نیز ،باشد



 

اعالم  روز در  میلیون تن5/3حدود  2012 سال جهان در در شهري پسماند کل تولید جهانی، بانک آمار اساس بر 6
گونه که عنوان شد  همان.  میلیون تن در روز برسد6بیش از  به 2025 سال تا شود این میزان بینی می شده است و پیش

شناختی کشورها متفاوت است، لیکن با افزایش شهرنشینی  هاي اقتصادي، اجتماعی و بوم ي تولید، بسته به ویژگی سرانه
  . کند ي اقتصادي، افزایش پیدا می و توسعه

ي شهرنشینی و همچنین تغییر  ش جمعیت، توسعهدر ایران نیز مانند بسیاري از کشورهاي جهان به دلیل افزای
هاي عادي  ي پسماند تولید روزانه میزان. هاي اخیر افزایش یافته است الگوهاي مصرف، میزان تولید پسماندها در سال

 هزار تن در مناطق شهري و بقیه در مناطق روستایی تولید 42 هزار تن است که از این مقدار بیش از 50 از بیش
  . شود می

صورت  ها به تر آن شود که بیش  میلیون تن پسماندهاي عادي در کشور تولید می19به این ترتیب ساالنه حدود 
  ).1جدول (شوند  زیست دفع می اصولی در محیط غیر

  
 1395 سال در کشور در يعاد يپسماندها دیتول زانیمحدود : 1 جدول

  جمعیت  نوع پسماند
  )نفر(

  روزانه
  )تن در روز(

  ماهانه
  ) در ماهتن(

  ساالنه
  )تن در سال ( 

  سرانه
  )گرم در روز(

  710  15341700  1260960  42032  59200000  شهري
  روستایی 

  470  3558800  292300  9750  20730000  )غیر از پسماندهاي دامی به (

  -  18900500  1553260  51782  79930000  جمع کل

  
اصولی باعث  مدیریت عدم دلیل به که هستند اندهاپسم از دیگري گروه کشاورزي و پزشکی صنعتی، پسماندهاي
پزشکی  پسماندهاي تولید میزان. ها و سایر جانداران دارند انسان سالمت بر اثرات شدیدي و شوند می آلودگی خاك

اعالم شده  روز در هزار تن 20 ویژه نیز حدود و پسماندهاي صنعتی و میزان تولید شود روز برآورد می تن در 400
  . شود تن برآورد می میلیون 170ي پسماندهاي کشاورزي در کشور حدود  چنین میزان ساالنههم. است

دهد؛  هاي زیادي نشان می میزان تولید پسماند بسته به شرایط اقتصادي، اجتماعی و الگوهاي تولید و مصرف، تفاوت
طوري که در سال  زیادي دارد؛ بههاي  به همین دلیل بررسی تطبیقی میزان تولید پسماند در کشورهاي مختلف تفاوت

 کیلوگرم زباله براي 660ترین میزان تولید مربوط به کشورهاي دانمارك، لوکزامبورگ و قبرس با حدود   بیش2015
 کیلوگرم زباله براي هر نفر در 300 تا 250ترین میزان تولید نیز مربوط به ایران و استونی با حدود  هر نفر در سال و کم

  .سال بوده است
 ...گیري کرد که الگوهاي تولید و مصرف، میزان شهرنشینی، سطح درآمد جمعیت و  توان چنین نتیجه به این ترتیب می

توان همبستگی مثبتی بین سطح درآمد و میزان تولید  ي تولید پسماند تأثیر بسیاري دارند و در حقیقت می در سرانه
  .پسماند در کشورهاي مختلف جهان مشاهده کرد

این رویکردها . کنند  کشورهاي مختلف براي مدیریت پسماندهاي خود رویکردهاي متفاوتی اتخاذ میهمچنین
هاي در دسترس، در کشورهاي مختلف متفاوت  بسته به وضعیت اقتصادي، اجتماعی، دسترسی به زمین و نوع فناوري

  . ه استهاي دفع پسماندها در برخی از کشورهاي اروپایی ارائه شد  روش2در جدول . است



 

 2015 سال در ییاروپا منتخب يکشورها در يشهر يپسماندها دفع يها روش: 2جدول  7

 )درصد(روش دفع 
 بازیافت و کمپوست دفن بهداشتی سوز زباله

 نام کشور

 دانمارك 45 3 52
 آلمان  65 . 25
 فرانسه 39 28 33
 ایتالیا 38 41 20
  قبرس 21 79 0
 لوگزامبورگ 47 18 36
 هلند 50 2 49
 سوئد 47 1 52
 بریتانیا 46 37 17

  
هاي اقتصادي و اجتماعی،  ي تولید پسماندها در مناطق مختلف کشور نیز به تفاوت در ویژگی همچنین میزان سرانه

 ي ي تولید زباله عنوان مثال، میزان سرانه بستگی دارد؛ به... و  ي صنعتی، ورود گردشگران نشینی، توسعه میزان شهر
این مسئله .  گرم در روز اعالم شده است650 گرم در روز و در استان هرمزگان 1000استان مازندران حدود شهري در 

  ).2شکل (ها و همچنین مناطق روستایی و شهري نیز کامالً مشهود است  در مورد سایر استان
  

  
  1393یی، روستا و يشهر کیفکت به کشور یساحل يها استان در یخانگ يعاد يپسماندها تولید ي سرانه میزان: 2 شکل

  BC(2( و توان تولید زیستی1)EF(پاي اکولوژیکی  جاي
برداري  هاي زمین براي پشتیبانی از آن چیزي است که پیامد آن بهره اقتصاد جهانی در حال پیشی گرفتن از ظرفیت

شوند،  وند، مراتع تخریب میر ها تحلیل می ناپذیر است؛ به همین دلیل جنگل منابع تجدید بازتولید از توان تر سریع
خیز  هاي حاصل شوند و خاك نشینند، صنایع شیالت با محدودیت صید مواجه می می زمینی فرو هاي آب زیر سفره
ویژه  کنند تا بتوانند از جمعیت رو به تزاید، به که مجالی براي بازتولید پیدا نمی طوري  کنند، به سرعت فرسایش پیدا می به

                                                
1. Ecological Footprint 
2. Biocappacity 



 

 تصویري گویا از این تحوالت با استفاده از ي به همین دلیل ارائه. وسعه در بلندمدت حمایت کننددر جوامع در حال ت 8
 هاي  مردم بسیار حائز اهمیت است که شاخصي ریزان و همچنین عامه گذاران و برنامه هاي قابل درك براي سیاست شاخص

  .ها را تبیین نمایند دودي این روندتوانند تا ح می) EF( اکولوژیکی پاي و جاي) BC(ظرفیت تولید زیستی 
را مصرف منابع پایداري ،  توان با استفاده از آن می که هاي بیوفیزیکی است  شاخصي در زمره اکولوژیکی يپا جاي

 2»واکرناگل ماتیس« و 1»ریز ویلیام« ي وسیله به 1996 این شاخص در سال .کرد گیري  ی و جامع اندازهصورت کم به
منظور  پاي اکولوژیکی یک ابزار حسابداري به جاي. پذیرفته شد پایدار ي توسعه شاخص عنوان به سرعت و به مطرح

ها به  ها براي یک جمعیت یا اقتصاد است که بر اساس تبدیل آن گیري مصرف منابع و جذب آالینده برآورد و اندازه
در بین کشورها تبدیل شده است، اثرات و  پایداري ي این مفهوم که به موضوع مقایسه. شود اراضی بارور، محاسبه می

ها به اراضی مورد نیاز براي تولید  زیست با تبدیل آن پیامدهاي جوامع، مناطق مختلف، کشورها و افراد را بر محیط
ها را با   زندگی انساني شیوه اکولوژیکی يپا جايکند؛ به عبارت دیگر  ها، مقایسه می نیازهاي اساسی و جذب آالینده

 یک شاخص پایداري است که میزان مصرف یپاي اکولوژیک شاخص جاي. سازد زیست مرتبط می ي محیطپیامدها
تقاضاي مردم براي (این شاخص نشانگر مقدار مصرف . کند  ارزیابی میزیست محیطانسان و اثر این مصرف را روي 

که پسماندهاي  مین، یا آنأعه را تو معادل مقدار زمین یا آبی است که نیازهاي مصرفی جام) کاالهاي طبیعی و خدمات
 آثاري است که هر کدام از جوامع در ي ، بازگوکنندهیپاي اکولوژیک به این معنا، جاي. کند ها را جذب می تولیدي آن

هاي زمین و آب  طور دقیق، این شاخص، میزان پهنه به. گذارند  زندگی خود، بر طبیعت به جاي میي اثر سبک و شیوه
کنند و پسماند تولیدشده را جذب  تولید تمام منابعی که یک فرد، جمعیت یا فعالیت، مصرف میمورد نیاز براي 

  .شود این شاخص به هکتار بیان می. نماید  محاسبه می،کنند می
تواند نیازهاي یک فرد،  یا میزان اراضی بارور نیز کل اراضی یا منابعی است که می) BC(ظرفیت تولید طبیعی سرزمین 

مقدار این شاخص تابعی از . کنند  یا کل جهان را تأمین کند که این شاخص را هم به هکتار محاسبه میشهر، کشور
ها، منابع آبی و تعداد جمعیت است  وسعت و نوع اراضی بارور یک کشور، میانگین تولید محصوالت کشاورزي، جنگل

آورد که  این مقیاس، این امکان را به وجود می. شدهاي مختلف داشته با تواند بر اساس این عوامل، نوساناتی در سال و می
با یکدیگر ) هکتار جهانی(خیزي زیستی متفاوت و نواحی متفاوت دنیا در یک واحد یکسان  هایی با حاصل اکوسیستم

  . مقایسه شوند
نظران از سراسر جهان   که توسط گروهی از صاحبEFN(3( اکولوژیکی پاي  جهانی جايي بر اساس گزارش شبکه

) BC( از ظرفیت تولید طبیعی زمین 1970هاي   جهانی از حدود اواخر سالي شود، برآورد شده است که جامعه تهیه می
 درصد فراتر از این ظرفیت قرار گرفته است که این روند از فشار 40 حدود 2012طوري که تا سال  فراتر رفته است، به

صورت انواع کمیابی منابع مانند کمبود آب،  توان به ها را می  زمین حکایت دارد که آثار آني مضاعف بر منابع کره
زایی، تغییرات اقلیمی  هاي شدید آب و خاك، بیابان محیطی مانند آلودگی کمبود مواد اولیه و انواع معضالت زیست

  . در جهان مشاهده کرد... ها و مراتع و گسترده، تخریب جنگل
بر اساس سناریو استمرار روند . اند  مطرح کرده2050 الی 2012ی از سال  جهاني بر این اساس دو سناریو براي جامعه

 جهانی به بیش از دو ي صورت فعلی افزایش یابد، جامعه ، در صورتی که روند مصرف منابع و انتشار ضایعات به4فعلی
                                                
1. William Rees 
2. Mathis Wackernagel 
3. Ecological Footprint Network 
4. Business as usual 



 

هاي موجود، ممکن  ودیتها با توجه به محد  حیات خود نیاز دارد که قطعاً تأمین نیاز جمعیت انساني زمین براي ادامه 9
  .  جهانی با چالش مواجه خواهد شدي نخواهد بود و جامعه

 بار دیگر عبارت به پردازد؛  میمحیط بر انسان تأثیر میزان و ارزیابی به اکولوژیکی يپا جايگونه که اشاره شد  همان
 هاي سال بین در ایران لوژیکیاکو يپا جاي بررسی. کند می مشخص را جامعه یا سوي فرد از کره زیست بر شده تحمیل
 يپا جاي ي سرانه اما است، بوده ثابت مدت این در جهان سطح در ي ایران رتبه اگرچه که دهد می نشان 1391 تا 1389

 مدت در ایران زیستی ظرفیت افت با مقابل در.  رسیده است66/2 به 68/2است و از  پیدا کرده کاهش اکولوژیکی
 84/0نیز از   سرانه نظر است، از رسیده 106به  108 از و یافته تنزل جهان سطح در رتبه لحاظ زا که این بر مشابه، عالوه

 از حاکی 1389 تا 1340 هاي سال ي فاصله در ایران زیستی ظرفیت و اکولوژیکی پاي رد تغییرات.  رسیده است81/0به 
   .است دیگر سوي از زیستی ظرفیت شدید افت و یک سو از اکولوژیکی يپا جاي ي فزاینده رشد

 کاهش به منجر سرزمین از غیراصولی برداري بهره ایران در است معنا بدین ماند  میفاجعه یک به تر بیش که امر این
 پاي جاي ي رویه بی افزایش. است شده سلب آن از طبیعی توان بازیابی براي الزم فرصت و شده ظرفیت زیستی

 و مناسب مدیریتی نیازمند که است کشور در گرایی مصرف افزایش و مصرف تغییرات الگوي از حاکی نیز اکولوژیکی
   .است شاخص دو این میان موجود خأل کاهش در راستاي تالش و آن کنترل براي دقیق اي برنامه

ي   بهینه از منابع موجود و توسعهي ي جهانی با استفاده اکولوژیکی، جامعه يپا جايبر اساس سناریوي کاهش 
 اکولوژیکی يپا جايي زمین استفاده کند تا قادر باشد  صورت کارآمدتري از منابع کره ش خواهد کرد تا بهفناوري تال

  .را متناسب با ظرفیت تولید طبیعی جهان نماید
پاي اکولوژیکی و ظرفیت زیستی ایران با کشورهاي منتخب منطقه و جهان نیز  بررسی تطبیقی شاخص جاي

 ). 3شکل (اکولوژیکی و درآمد وجود دارد  يپا جايداري بین   و همبستگی معنیدهد هاي زیادي نشان می تفاوت
  

 
 2012 سال در منطقه يکشورها و رانیا یستیز تیظرف و یشناخت بوم يپا يجا ي سرانه ي سهیمقا: 3شکل 



 

  صنعت 10
 صنعتی هاي  کارگاهاز زیادي شمار کشور، صنعتی ویژه به و اقتصادي هاي فعالیت قطب عنوان به تهران شهري ي منطقه
 واحدهاي از زیادي تعداد با را تبریز شهر کالن توان می کشور مناطق دیگر در. است داده جاي خود در را کشور
 ، کشور در صنایع این صنعتی هاي قطب عنوان به را اراك شهرستان همچنین و پتروشیمی و فلزي صنایع سازي، ماشین

 مناطق غذایی، صنایع قطب عنوان به صنعتی واحدهاي کم نسبتاً تعداد رغم یعل را مشهد شهر ویژه به و رضوي خراسان
 هاي قطب عنوان به اصفهان و اهواز کشور، نساجی صنایع ي عمده مراکز عنوان به را رشت و شهر قائم اصفهان، کاشان،
 قلمداد پتروشیمیایی و میاییشی صنایع اصلی مراکز عنوان به را شیراز و آبادان و ماهشهر ي منطقه و اساسی فلزات صنایع
 ذکر قابل کاغذ و چوب صنایع محدود مراکز عنوان نیز به مازندران استان شرقی مناطق و انزلی مناطق همچنین. کرد

 –تهران محور در تهران بر عالوه کشور بزرگ صنایع اصلی تمرکز که کرد گیري نتیجه چنین توان می مجموع  در.هستند
  . هستند مشاهده قابل یزد و اهواز مشهد، تبریز، اراك، اصفهان، خزر، دریاي ي حاشیه زنجان، –قزوین

ي  نقشه در کمی اطالعات از استفاده صنعتی، با هاي فعالیت تمرکز خصوص در تر شفاف بردن پی و بهتر تبیین براي
 از یکی. شود می قلمداد مناسبی کشور، مالك ي پهنه در صنعتی هاي کارگاه تعداد بررسی کشور، فضایی سازمان
 و نفر کارکن 10 صنعتی هاي کارگاه بررسی سرزمین، ي پهنه در صنعتی هاي واحد توزیع وضعیت تبیین هاي شاخص

 و کارکن نفر 10 صنعتی هاي کارگاه تعداد ، 1390 سال آماري ي سالنامه در مندرج اطالعات بر اساس است؛ تر بیش
 4 شکل. است رسیده واحد 14962 به ها آن تعداد 1390 سال در که است بوده واحد 10987 معادل 1380 سال در تر بیش
دهد که این مقدار در  می نشان 1390 سال در استان تفکیک به را تر بیش و کارکن نفر ده صنعتی هاي کارگاه توزیع

  . واحد رسیده است15000 به بیش از 1395سرشماري سال 
  

 
  1390 سال در کشور در در تر شیب و کارکننفر  10 هاي کارگاه عیتوز: 4 شکل



 

 بر را توجهی قابل فشار صنعتی، هاي فعالیت از ناشی هاي آالینده از اي مالحظه قابل حجم انتشار ترتیب، این به 11
 جاي بر ابنیه و گیاهان حیوانات، شهروندان، بر را سوئی اثرات و سازد می وارد شهري مناطق ویژه به زیست، محیط
 برخوردار محدودي پاالیی خود ظرفیت از که توپوگرافیک شرایط دلیل به تهران نظیر شهرهایی در ویژه به. گذارد می

 به نیز یزد و اهواز مشهد، تبریز، اراك، اصفهان، جمله از کشور شهرهاي سایر. باشد می مشهود تر بیش آن آثار است،
 بیش شهرها این در هوا آلودگی رامترهايپا از تعدادي غلظت و برند می رنج هوا آلودگی معضالت از شده یاد دالیل

 باعث تواند می صنعتی هاي فعالیت تمرکز افزایش و روند این استمرار قطعاً. است جهانی بهداشت سازمان استاندارد از
 .نماید مواجه اساسی هاي چالش با را کشور ي  توسعه انداز و چشم شود کشور در محیطی ناپایداري

  انرژي
 سایر با بخش این سازگاري و تعامل و است اي جامعه هر اجتماعی و اقتصادي ي توسعه رکن ترین مهم انرژي بخش
 هر در پایدار ي توسعه به دستیابی هاي شرط پیش ترین مهم از یکی اقتصادي، هاي بخش و زیست محیط جمله از ها بخش
 پیامدهاي و نهایی، آثار صرفم تا توزیع فرآوري، اکتشاف، ي مرحله از انرژي بخش. شود می قلمداد اي جامعه
 در را حیاتی هاي بوم زیست از بسیاري و انسان سالمت مختلف طرق به و آورد می وجود به را متعددي زیستی محیط
 عنوان به مصرف انرژي، از ناشی سوء اثرات تقلیل و کاهش دلیل همین به. دهد می قرار جدي هاي تهدید انواع معرض
  . است شده مطرح جهان سطح در مسائل ترین مهم از یکی

 میزان و نوع انرژي، از استفاده چگونگی کشور، یک زیست محیط وضعیت سنجش هاي شاخص ترین مهم از یکی
 تا 1370 هاي سال طی ایران، در اولیه انرژي ي عرضه روند بررسی. است انرژي مصرف شدت و وري مصرف، بهره

 از که است ایران در اولیه انرژي ي عرضه صعودي روند ي ندهکن بیان اما اندك، نشانگر نوسانات هرچند ،1391
 هاي انرژي ایران، موجود در ترازنامه اطالعات  بر اساس.است نهایی انرژي مصرف کل افزایش آن دالیل ترین مهم
 رشد نرخ با که است بوده خام نفت معادل بشکه میلیون 446 برابر 1370 سال در کشور در 1انرژي نهایی مصرف کل

 مصرف رشد نرخ 5 شکل. است یافته افزایش 1391 سال در خام نفت معادل بشکه میلیون 1181 به درصد 4/5 ي ساالنه
  . داده است قرار بررسی منتخب، مورد کشورهاي بین در را  دوره این طی انرژي

 

 
  2012 الی 1990 ي دوره طی جهان منتخب کشورهاي و ایران در انرژي مصرف رشد نرخ: 5 شکل

                                                
 قرار کننده مصرف دسترس در خرید براي شده، ذخیره مقادیر و توزیع تلفات کسر از پس است که) ثانویه و اولیه از اعم (انرژي نوع هر نهایی انرژي. 1

 .شود می تبدیل مفید انرژي به مصرف ي نقطه در نهایی انرژي. خانوار دسترس در برق یا فروش هاي جایگاه در موجود بنزین مانند گیرد؛ می



 

 قطر، عمان، کشورهاي به مربوط رشد نرخ ترین بیش 1990-2012 ي دوره طی شود، می مالحظه که گونه همان 12
 در و قرقیزستان تاجیکستان، گرجستان، کشورهاي به مربوط نیز رشد نرخ ترین کم و عربی ي متحده امارات و کویت
 4/5 رشد نرخ با ایران بررسی، مورد کشور 27 بین در. است بوده سابق شوروي ي یافته استقالل تازه کشورهاي مجموع

  .است بوده 1990-2012 ي دوره طی جهان متوسط برابر دو از بیش مقدار این که است داشته قرار پنجم ي رتبه در

  شدت انرژي
 نهایی مصرف تقسیم از که است هر کشور ملی اقتصاد سطح در انرژي کارایی تعیین براي شاخصی انرژي شدت

 از معینی مقدار براي تولید که دهد  مینشان و شود  میمحاسبه داخلی ناخالص تولید بر) اولیه انرژي ي رضهع یا(انرژي 
 . است شده مصرف مقدار انرژي چه )پول واحد برحسب(خدمات  و کاالها
 رایندف در انرژي منابع از استفاده روند توان  میجهان کشورهاي گوناگون در هاي سال در شاخص این ي مقایسه با

   .کرد ارزیابی را کشورها تولید ملی
 دیگري و ارز تبدیل نرخ یکی نرخ متفاوت، دو از )دالر مانند( مرجع واحد یک به کشورها پول واحد تبدیل براي

 قدرت خرید، برابري مبناي بر انرژي نهایی مصرف شدت ي محاسبه در. شود استفاده می خرید قدرت برابري نرخ
 . ندارد وجود ارز نرخ ي محاسبه از یناش اشکاالت از برخی

 شدت با کشورهاي جزو و مطلوبی ندارد وضعیت خدمات ي ارائه و کاال تولید براي انرژي مصرف نظر ایران از
 کشورهاي مقایسه با در کشور در انرژي نهایی مصرف شدت اساس، این بر. آید شمار می به باال بسیار انرژي مصرف
 . است رت بیش نیز خاورمیانه مناطق نظیر برخی از بلکه است، التربا بسیار تنها نه خیز نفت
خام  نفت معادل تن 99 افزوده، حدود ارزش دالر میلیون یک تولید متوسط براي طور به جهان، در 2012 سال در
 این باشد، ارز نرخ محاسبات مبناي  اگر.است رت بیش % 40 ایران در رقم این که در حالی است، شده مصرف انرژي
  .بود خواهد رت بیش بسیار تفاوت

 نفت معادل بشکه 160 جهان در خرید برابري قدرت مبناي بر و اولیه انرژي ي عرضه اساس بر انرژي شدت همچنین
 ي عرضه مبناي بر ایران در انرژي  شدت.است بشکه 210 ایران در مشابه رقم است، در حالی که دالر میلیون ازاي به

این  که دهد  مینشان انرژي ي ترازنامه در مندرج داخلی اطالعات اساس انرژي، بر نهایی مصرف و اولیه انرژي
   .)6شکل (است  بوده همراه نوساناتی با گذشته ي دهه یک در ها شاخص
 تولید بر انرژي مصرف مقدار تقسیم از که است انرژي مصرف کارایی بررسی هاي شاخص از یکی انرژي شدت
معادل  کیلوگرم مصرف از است عبارت که Koe1/$2005pواحد  از گزارش این .است سبهداخلی قابل محا ناخالص

) 2005 (1384سال  ي پایه دالر قیمت اساس بر )GDP(2داخلی ناخالص تولید دالر ازاي تولید یک به خام نفت
برآورد  (Koe/$2005p) 3/0 تا 2/0بین  آن انرژي شدت که دارد قرار گروه کشورهایی در ایران .شود می استفاده
اساس،  این بر همچنین. است برخوردار تري بیش انرژي شدت از جهان، در میانگین انرژي با مقایسه در اما است، شده

در  ایران در انرژي شدت .است خاورمیانه ي منطقه در شدت انرژي با برابر تقریباً ایران، در انرژي مصرف شدت
در  ایران در انرژي مصرف  شدت7شکل .  در نوسان بوده است(Koe/$2005p) 28/0 تا 25/0بین  اخیر هاي سال
 .دهد می نشان  را1392 تا 1383 هاي سال

                                                
1. Kilogram oil equivalent (Koe) 
2. Gross Domestic Product (GDP) 
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  )1392ي انرژي،  ترازنامه: منبع (1392 تا 1383هاي  روند تغییرات شدت انرژي در ایران بین سال: 6شکل 

  

  
  )EIA, 2014منبع  (1392 تا 1383هاي  روند تغییرات شدت انرژي در ایران بین سال: 7شکل 

  وري انرژي بهره
 با مقایسه در را تولیدي خدمات و خروجی کاالها میزان سرمایه، و کار نیروي وري بهره مانند نیز انرژي وري بهره
 وري بهره تقاضا و عمومی هاي سیاست و اهداف توان  میشاخص این از استفاده  با.کند  میگیري اندازه ها ورودي
 ایران در انرژي وري ه بهر شاخص 8 شکل .کرد تحلیل اقتصادي را رشد و انرژي تقاضاي بین ي بطهرا همچنین و انرژي

 دریافت روشنی توان به  مینمودار این به نگاهی با. کند  میمقایسه 1390 و 1369 هاي ي سال فاصله در را جهان مناطق و
 در خام نفت معادل  کیلوگرم1/7 از طوري که به است، کاهش یافته بسیار دهه دو این در ایران انرژي وري ه بهر که
  .است کرده سقوط 1390 سال در خام نفت معادل کیلوگرم 7/5به  1369 سال
 و آفریقا شمال و خاورمیانه کشورهاي و جهانی از متوسط ،7/5 رقم با ایران انرژي وري بهره شاخص ،1390 سال در
 ي بازه این در که حالی است در این. است داشته تر نامناسب وضعیتی نیز پایین و متوسط با درآمد کشورهاي حتی
 بر  عالوه.اند بوده رو به رو انرژي وري بهره شاخص افزایش شمال آفریقا، با و خاورمیانه جز به جهان، مناطق ي همه زمانی



 

 1383 سال در که يطور به است، بوده نوساناتی ، داراي1392 تا 1383 هاي سال در ایران وري بهره شاخص بررسی این، 14
 به ریال هزار 2035 به 1390 سال و در است، بوده خام نفت معادل بشکه یک ازاي به ریال  هزار2036شاخص  این میزان
 قرار آن سال به منتهی ي گذشته سال 10 در سطح ترین پایین در 1392 سال در و خام رسید نفت معادل بشکه یک ازاي

  .)9شکل (رسید  خام معادل نفت بشکه یک ازاي به ریال هزار 1788 میزان به و گرفت
 

  
  1390 و 1369 هاي سال ي فاصله در جهان مناطق و ایران در انرژي وري بهره  شاخصي مقایسه: 8شکل 
  )1390 دالر در سال ي قدرت خرید به ازاي هر کیلوگرم معادل نفت خام بر اساس قیمت پایه(

  

  
  )هزار ریال به ازاي یک بشکه معادل نفت خام(وري انرژي ایران  شاخص بهره : 9شکل 

  هاي تجدیدپذیر انرژي
 هاي انرژي سهم که دهد می نشان ،1393 تا 1383 هاي سال طی تجدیدپذیر هاي انرژي مصرف میزان ي مقایسه

 مصرف میزان هرچند. است بوده درصد 71/0 حد در و ثابت تقریباً کشور مصرفی انرژي کل به تجدیدپذیر نسبت
 انرژي ي اولیه مصرف کل از  درصد1/1عدد  به و رسید خود میزان باالترین به ،1385 سال در تجدیدپذیر هاي انرژي



 

 شده کشور در شاخص این مجدد افت به منجر بعد هاي سال در شده اعمال هاي سیاست اما یافت، دست کشور در 15
 منظور به اصولی مدیریت و مدون ریزي مهبرنا است زمینه، ضروري این کشور در باالي پتانسیل به توجه با. است

  ).10 شکل (پذیرد انجام تجدیدپذیر هاي انرژي سهم افزایش
  

  
  1392 تا 1383 هاي سال مابین مصرفی انرژي کل از تجدیدپذیر هاي انرژي مصرف درصد: 10 شکل

  هوا
 روند در گاهی متأسفانه ولی است؛ انسان داشته زندگی براي متنوعی دستاوردهاي فناوري، پیشرفت و صنعتی ي توسعه
  وشوند  میرها محیط آور به زیان اغلب و ناخواسته ترکیباتی شکل به پسماندهایی صنعتی، ي هاي توسعه برنامه اجراي و پیشرفت

 با است که صنعتی ي توسعه آوردهاي ره از یکی نیز هوا آلودگی ي پدیده. گذارند زیست می محیط بر بسیاري منفی آثار
  . شود افزوده آن شدت بر دارد امکان هاي فسیلی، سوخت تر بیش مصرف و شهرنشینی گسترش معیت،ج افزایش
 حفاظت از بخشی سالم هواي از پاسداري است و زیستن براي انسانی هر حیاتی ترین نیاز ضروري پاك و سالم هواي
 در. است برخوردار اي ویژه گاهجای و اهمیت از شود می تنفس هوایی که کیفیت که از این روست. است زیست محیط

 و اجتماعی بهداشتی، عوارض که هوا است آلودگی شهرها، کالن محیطی زیست معضالت ترین مهم از یکی شرایط حاضر
 مسئله این برابر در مردم عمومی حساسیت و مسئولین بخش افزایش آگاهی. نماید  میخود تحمیل ساکنین به زیادي اقتصادي

 مشکل این حل در عامل ترین مسئله، مهم این رفع به اهتمام جهت مسئولین از مردم طالباتم افزایش آن در پی و
  . است محیطی زیست
 وظایف از دهند، ارائه زیست خود محیط با ارتباط در درستی آگاهی مردم عموم و مسئولین به هایی که گزارش ي تهیه
نماید   میملزم را مسئولین و شود  میمشکل این حل براي ملی عزم تشکیل یک باعث و است محیطی زیست هاي سازمان

 9 کشور، مقررات طبق. دهند قرار مورد توجه محیطی را زیست مالحظات شهري، و ملی مدیریت از اعم جایگاهی هر در
اکسید، گوگرد  کربن منواکسید، نیروژن دي از عبارتند که است انتخاب شده کشور در عنوان شاخص به اصلی ي آالینده

  .  میکرون، سرب، بنزن و بنزوآلفاپایرن10تر از   میکرون، ذرات معلق کم5/2تر از  اکسید، ذرات معلق کم دي
 و سریع رشد موازات به. است آور زیان هم گیاهان و درختان براي بلکه حیوانات، و ها انسان براي تنها نه آلوده هواي
 تعداد افزایش مصرف، الگوي تغییر و نقل و حمل ناوگان از هاستفاد تقاضاي افزایش شهرها، جمعیت ي نشده ریزي برنامه
 هاي سوخت از استفاده همچنین فرسوده، و باال سن با خودروهاي تردد و شهرها سطح در موتوري فعال ي نقلیه وسایل
 مصرف تقاضاي روزافزون افزایش ویژه به مسکونی، و تجاري مراکز و ها نیروگاه مانند صنایع، ثابت منابع در فسیلی



 

 و شهرها حریم و مجاورت در صنایع استقرار و فرسوده هاي فناوري با واحدهاي صنعتی فعالیت در انرژي مختلف منابع 16
 هواي آلودگی افزایش و زیست محیط هاي آالینده ایجاد در عوامل فشار و پیشران نیروهاي ازجمله مسکونی، مناطق

 ساخت انسان و طبیعی هاي پدیده بروز و منابع آب و خاك از تنادرس ي استفاده و زیست محیط تخریب. محیط هستند
  .مؤثرند هوا آلودگی در نیز ریزگردها ي پدیده مانند

  وضعیت هوا 
 کربن منواکسید، نیروژن ي زیست حداقل وضعیت پراکنش شش آالینده هاي محیط در بیان وضعیت هوا در گزارش

 میکرون و ازن تروپوسفري 10تر از   میکرون، ذرات معلق کم5/2تر از  اکسید، ذرات معلق کم اکسید، گوگرد دي دي
هاي کالن در خصوص استفاده از گاز طبیعی، افزایش راندمان  اما با توجه به اجراي سیاست. گیرد مورد بررسی قرار می
 کشور هاي گازي در هاي کاربراتوري از خودروها و تولید سوخت باکیفیت، مجموعاً آالینده احتراق، حذف سیستم

اي داشته است؛ بنابراین و با توجه به  کاهش فزاینده) SO2(اکسید  و گوگرد دي) CO(مخصوصاً کربن منوکسید 
  . شود اکسید و ذرات معلق پرداخته می اهمیت ذرات معلق در ایران، به بررسی نیتروژن دي

  اکسید نیتروژن دي
 که شوند  میتولید اکسیژن با هوا ترکیب نیروژن از ،سوختی مواد احتراق از ناشی باالي دماي در نیروژن اکسیدها

 احتراق سوخت و حرارتی هاي نیروگاه داخلی، احتراق موتورهاي نیتریک اسید، صنایع تولید گازها این تولید عوامل
 پوسیدگی موجب کند که  مینیتریک اسید مرطوب تولید هواي با ترکیب در اکسید نیروژن دي. هستند صنایع در

 و دهد می کاهش شدت به را دید میدان و شود می دود مه ایجاد باعث باال هاي غلظت در  همچنین.شود  میاتفلز شدید
 که شود  میمحدود تنفسی اثر به ها روي انسان بر اکسید نیروژن دي ي آالینده آثار. دارد شدید منفی اثر گیاهان رشد بر
 شکل .باشد در پی داشته حاد برونشیت افزایش و تنفسی شکاالتا بینی، ي حفره هاي نظیر ناراحتی تواند پیامدهایی می
  . دهد شهر ایران نشان می  غلظت این آالینده را در چند کالن11

  

  
  1392 تا 1386 هاي سال طی شهرهاي کشور، اکسید در کالن  نیتروژن ديي غلظت سالیانه: 11شکل 



 

کشور  شهر کالن  در هشت1392 تا 1386 هاي سال طی سید،اک نیروژن دي ي سالیانه مرتبط با غلظت هاي داده بر اساس 17
شهر  کالن در 1392سال  در و تهران شهر کالن در 1386 - 1388 هاي سال در آالینده این رین مقدارت ، بیش)11شکل (

  .است بوده تر بیش استاندارد حد از ها سال و تر شهرها بیش در آالینده این غلظت است ذکر شایان. است اصفهان

  رات معلقذ
 مواد اصلی شاخص تحتانی، تنفسی سیستم راهیابی به دلیل به میکرومتر، 10 از رت کم آئرودینامیکی قطر با معلق ذرات

 و اکسیدهاي گوگرد اکسیدهاي مقایسه با در معلق ذرات اپیدمیولوژیکی، مطالعات بر اساس. شوند معرفی می هوا در معلق
 سیستم مقاومت ریوي، کاهش -قلبی هاي تشدید بیماري در آن مقدار است و رآمیزت مخاطره سالمتی انسان براي ازت

 .دارد اي عمده نقش و سرطان زودرس و میر مرگ آسم کودکان، ریه، بافت رفتن از بین ها، بیماري مقابل در ایمنی بدن
 متر مکعب در میکرون 10 ابربر PM2.5 ي سالیانه و استاندارد متر مکعب در میکرون 20 برابر PM10 ي سالیانه استاندارد

  . دهند شهرهاي ایران نشان می  مهم هوا را در کالني  غلظت این دو آالینده13 و 12 هاي  شکل.است شده تعیین
  

  
  1386–1392هاي  شهرهاي ایران بین سال در کالن  PM10 ي غلظت سالیانه: 12شکل 

  
 طی این. شود  میمحسوب 1387 -1390 ي دوره در ایران شهر ترین کالن آلوده ،PM10 غلظت میزان نظر از اهواز شهر
 در این آالینده غلظت 1388 سال حتی در و است داشته را حد مجاز برابر 120 از بیش  سالیانهPM10 غلظت اهواز دوره،
  . رسید متر مکعب در  میکرون300 به شهر این

 آالینده در این ي سالیانه و غلظت است داشته 1386 - 1393ي  در دوره را PM10 غلظت اصفهان بیشرین اهواز، از پس
 .بوده است متغیر مجاز حد  برابر80 تا 60 بین شهر این
 کشور که آسیاست شرق تا آفریقا شمال کمربند در طبیعی ي پدیده یک گرد و غبار هاي طوفان وقوع طور کلی به
 طی گرد و غبار هاي طوفان شدت و تعداد افزایش قابل توجه ي نکته. دارد قرار کمربند همین در امتداد هم ایران



 

 خود تأثیر تحت را کشور که است آسیا غرب ي منطقه در 1391 تا 1387 هاي سال خصوص طی به مطالعه مورد سنوات 18
 14شکل . اند داشته پدیده این از را تأثیر ترین بیش کشور غرب جنوب غرب و شهرهاي دراین ارتباط. است داده قرار

 و ساخت انسان هاي مجموع فعالیت از معلق ناشی ذرات غلظت مجموع که است تهران معلق در ذرات غلظت بیانگر
 که ایم گرد و غبار بوده ي پدیده بروز شاهد 1393 تا 1386 سال از که گرفت نتیجه توان می بنابراین است؛ طبیعی
  .است پیوسته وقوع به 1389 سال در آن ترین بیش

  

  
  1390–1392هاي  شهرهاي ایران بین سال در کالن  PM2.5 ي غلظت سالیانه: 13شکل 

  

  
   بر حسب میکروگرم بر متر مکعب1383–1393هاي  غلظت ذرات معلق در شهر تهران طی سال: 14شکل 



 

  تغییر اقلیم 19
 گازهاي انتشار افزایش علت به جو زمین، از خروجی و ورودي انرژي توازن خوردن هم به اثر بر اقلیمی تغییرات

 خشک، افزایش مناطق در بارش زمین،کاهش دماي میانگین افزایش صورت به خود را که افتد می اتفاق ي،ا گلخانه
 پیامدهاي و آثار و دهد  مینشان قطبی هاي یخ ذوب شدن و ها اقیانوس آب حرارتی انبساط اثر بر آزاد هاي آب سطح
 2100 سال تا که داشت شود انتظار  مییمیاقل هاي مدل سازي شبیه بر اساس. داشت خواهد هاي مختلف بخش بر سوء
قرن  طی اقلیم تغییرات که کند  میبیان تغییر ي محدوده این. یابد گراد افزایش سانتی ي درجه 3 تا 1 زمین ي کره دماي
 ناشی مستقیم هاي آسیب. بود اثرگذار خواهد گذشته سال 10000 طول در آن تغییرات از تر بیش آینده، قرن و حاضر

 از ها مواردي آن آثار که است خشکسالی و دریاها آب سطح افزایش دما، نظیر افزایش عواملی از متأثر اقلیم رتغیی از
 و آشامیدنی آب به کم دسترسی و بهداشت ها، کمبود آن درآمدي منابع و پذیر آسیب نواحی ساکنان مهاجرت قبیل
 اول ملی در گزارش ،1995 / 1374 ي پایه سال براي اي گلخانه گازهاي انتشار موجودي. اقتصادي است هاي آسیب نیز
 آب و هوا تغییر کنوانسیون ي دبیرخانه به آن ي جهت ارائه کشور ملی گزارش دومین در ، 2000 / 1379 براي سال و

  .است شده محاسبه
ف انرژي، طی اي ناشی از مصر با توجه به افزایش مصرف انرژي در ایران و جهان، انتشار گازهاي آالینده و گلخانه

هاي  در واقع چگونگی تولید و استفاده از حامل. هاي اخیر، در ایران و جهان افزایش قابل توجهی داشته است سال
زیست در   انرژي، از عوامل اصلی ایجاد آلودگی و اختالل در محیطي کننده هاي مختلف مصرف انرژي در بخش

اي از گازهاي آالینده و  ي باعث تولید و انتشار طیف گستردهالمللی است؛ زیرا مصرف انرژ سطوح محلی، ملی و بین
اي، در  شود که این گازها عالوه بر ایجاد آلودگی در سطح محلی و منطقه زیست می اي در محیط گازهاي گلخانه

 به .شوند گذارند و باعث بروز تغییرات اقلیمی می  جو زمین نیز تأثیر میي دهنده ساختار و ترکیبات گازهاي تشکیل
هاي مختلف انرژي و  اي ناشی از مصرف حامل همین دلیل بررسی و شناسایی میزان انتشار آالینده و گازهاي گلخانه

گذاري کاهش  ریزي و سیاست هاي زمانی مختلف، براي برنامه ها در دوره شناسایی تحوالت و روندهاي تغییرات آن
  . ها بسیار حائز اهمیت است انتشار این آالینده

ترین گاز  عنوان مهم  به اکسید ، میزان انتشار کربن دي)2015بانک جهانی، (اس آخرین اطالعات موجود بر اس
 با نرخ 1960 میلیارد متریک تن در سال 3/9هاي فسیلی در جهان از حدود  اي ناشی از مصرف انواع سوخت گلخانه

 برابر 7/3 افزایش یافته است که حدود 2011 میلیارد متریک تن در سال 6/34 درصد به بیش از 6/2 ي رشد ساالنه
  ).15شکل (دهد  افزایش نشان می
هاي فسیلی مانند اکثر کشورهاي در حال  موازات افزایش مصرف سوخت اکسید در ایران به کربن دي میزان انتشار 

  . اي یافته است توسعه، افزایش قابل مالحظه
 48هاي فسیلی از   ناشی از مصرف سوخت اکسید کربن ديهاي موجود، مقدار انتشار گاز  بر اساس آخرین گزارش

 رسیده است که 1391 میلیون تن در سال 560 درصد به حدود 7 حدود ي  با نرخ رشد ساالنه1355میلیون تن در سال 
  ). 16شکل ( دهد   برابر رشد نشان می10حدود بیش از 

 1391 تا 1355 ي اي نیز طی دوره انتشار این گاز گلخانه  ي اکسید، سرانه تبعیت از افزایش کل انتشار گاز کربن دي به
شکل ( کیلوگرم در سال افزایش یافته است 7323 درصد به 5 ي  کیلوگرم با نرخ رشد ساالنه1421افزایش یافته و از 

ن طی هاي فسیلی در ایرا  ناشی از سوخت اکسید ي مقدار انتشار کربن دي شود که سرانه به این ترتیب مشاهده می). 17
  . برابر شده است5سه دهه، بیش از 
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  2011 تا 1960 ي دوره یط جهان  دیاکس يکربن د انتشار روند: 15 شکل

  

 
 1355-1391 ي دوره یط یلیفس يها سوخت مصرف از یناش دیاکس يکربن د کل راتییتغ روند: 16شکل 

  
هاي نوین  اي و سایر انرژي  انرژي هسته تولیدي البته باید توجه کرد که در کشوري مانند فرانسه که در زمینه

تر انتشار کربن  شود، میزان کم هاي کالنی انجام داده و بخش زیادي از تولید انرژي از این منابع تأمین می گذاري سرمایه
  . ، تا حدودي قابل توجیه است اکسید دي

یافته است، اما میزان  انند کشورهاي توسعهاکسید و مصرف انرژي ایران م کربن دي با این وجود، در مجموع میزان انتشار 
  . ي آن حکایت دارد بهینه  مانند این کشورها نیست و از مصرف غیر تولید ثروت آن به

 ناشی از مصرف  اکسید سازي مصرف انرژي در ایران و کاهش انتشار کربن دي این مسئله ضرورت توجه به بهینه
هاي انتشاري که ممکن است در  بندي وجه به تعهدات و سهمیهبا ت(هاي فسیلی را دوچندان نموده است  سوخت

  ).چارچوب پیمان پاریس براي کشورهایی مانند ایران مطرح گردد
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  1355-1391 ي دوره یط رانیا در يانرژ مصرف از یناش  دیاکس يکربن د انتشار ي سرانه راتییتغ روند: 17 شکل

  

 در فرانسه و هیترک يکشورها و رانیا  دیاکس يکربن د گاز انتشار و يانرژ مصرف ،یداخل ناخالص دیتول زانیم ي سهیمقا: 3جدول 
 2012 و 1971 يها سال

2012 1971 

 CO2 میزان انتشار
  )میلیون متریک تن(

 مصرف انرژي
 میلیون متریک(

 )تن معادل نفت خام

GDP 
 )میلیارد دالر(

 CO2 میزان انتشار
 )میلیون متریک تن(

   مصرف انرژي
تن  میلیون متریک(

 )معادل نفت خام

GDP  
 میلیارد(

 )دالر

رها
شو

ک
 

 ترکیه 115 20 48 615 112 303

فرانسه 942 158 642 2249 253 339
 ایران 67 17 102 250 212 587

  
انداز و برخی از  اي در ایران با کشورهاي مذکور در سند چشم بررسی تطبیقی میزان انتشار گازهاي گلخانه

گونه که  همان). 4جدول (سازد  هاي فاحشی را نمایان می  اخیر تفاوتي ان، در ایران طی دو دههکشورهاي منتخب جه
، در بین کشورهاي مورد بررسی کشورهاي هند، ژاپن 2015شود، بر اساس گزارش بانک جهانی در سال  مالحظه می
اول تا سوم و کشورهاي تاجیکستان، هاي   میلیون متریک تن در رتبه587 و 1188، 2074ترتیب با انتشار  و ایران به

  . اند هاي آخر قرار داشته  میلیون متریک تن در رتبه6/6 و 5، 8/2ترتیب با انتشار  ارمنستان و قرقیزستان به
انداز و نیز شماري از کشورهاي جهان در   در ایران و کشورهاي سند چشم اکسید  انتشار کربن ديي بررسی سرانه

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ). 5جدول (سازد  هاي بسیار زیادي را نمایان می تبین کشورهاي منتخب تفاو
 متریک تن 9/0 و 4/0، 4/0 انتشار ي ترتیب با سرانه  کشورهاي افغانستان، تاجیکستان و پاکستان به2012، در سال 2015

 متریک 20 و 4/21، 1/29 با انتشار  انتشار و کشورهاي کویت، عمان و امارات متحده عربیي ترین سرانه در سال کم
 انتشار ي در سال یاد شده سرانه. اکسید را به خود اختصاص داده بودند  کربن ديي ترین انتشار سرانه تن در سال بیش

 دهم پس از کشور ژاپن قرار داشته است که این مقدار ي  متریک تن در سال بوده است که در رده8/7ایران معادل 
  . است)  متریک تن5(انی بیش از متوسط جه



 

 2012 و 1990 سال در منتخب يکشورها و رانیا  دیاکس يکربن د انتشار زانیم کل راتییتغ روند :4 جدول 22

 تغییرات )میلیون متریک تن  (کل انتشار  کشورنام 

 درصد 2012 1990 

 4/22 5 1/4 ارمنستان
 9.8- 338.8 6/375 فرانسه
 200.4 2074 690.6 هند
 177.8 586.6 211.1 ایران
 8.5 1188 1094.3 ژاپن

 39.1- 6.6 10.9 قرقیزستان
 138.7 520.3 218.0 عربستان

 61.5- 2.8 7.2 تاجیکستان
 108.0 303.4 145.9 ترکیه
 56 34649 22200 جهان

  
 2012 و 1990 سال در منتخب يکشورها و رانیا دیاکس يکربن د انتشار ي سرانه راتییتغ روند: 5 جدول

 تغییرات )متریک تن ( انتشاري سرانه کشور امن

 درصد 2012 1990 
 100 0.4 0.2 افغانستان
 18.8- 5.2 6.4 فرانسه
 110.8 7.8 3.7 ایران
 4.5 9.3 8.9 ژاپن
 239.7 21.4 6.3 عمان
 23.8 29.1 23.5 کویت

 50.0 0.9 0.6 پاکستان
 39.6 18.7 13.4 عربستان

 69.2- 0.4 1.3 تاجیکستان
 30.6- 20 28.8 ي عربی امارات متحده
 19 5 2/4 جهان

  
  

اي  هاي گلخانه هاي هوا و گاز گونه که عنوان شد جمهوري اسالمی ایران در حال حاضر حجم زیادي از آالینده همان
  . کند ناشی از تولید و مصرف انرژي در کشور را در هوا منتشر می

 انرژي ي کننده هاي مصرف اي و سهم هر یک از بخش و گلخانه الیندهآ  میزان انتشار گازهاي18 و شکل 6در جدول 

اي نشان داده شده   به تفکیک انواع گازهاي آالینده و گلخانه1392سال  بر اساس آخرین آمار رسمی موجود در کشور
  . است



 

  برحسب تن1392 لسا در کشور انرژي مصرف و تولید از ناشی اي گلخانه و آالینده گازهاي انتشار میزان:  6 جدول 23

 بخش N2O CH4 CO2 SPM CO SO3 SO2 Nox جمع کل

 خانگی 107302 53774 614 45552 10517 127626346 4019 518 127848124

 صنعت 168065 202589 2996 14687 17228 94598785 2075 279 95006425

 نقل و حمل 895715 397972 4327 8286992 314674 130791492 45678 5930 140736850

 کشاورزي 60900 62542 380 14690 26607 12612274 649 4138 12778042

 ها پاالیشگاه 0 0 0 0 0 16573458 354 45 16573812

 ها نیروگاه 629392 823623 5319 161831 31957 174664087 4273 698 176320482

 جمع 1861374 1540500 13636 8523752 400983 556866442 57048 11608 569263735

  1392 انرژي، ي ترازنامه: منبع

  

  
  )1392 انرژي، ي ترازنامه (1392 سال در کننده مصرف يها بخش کیتفک به يا گلخانه و ندهیآال يگازها انتشار سهم: 18 شکل

  شدت کربن
موالً دو نوع شدت کربن براي مع. هاي مهم تبیین اتالف انرژي، شاخص شدت کربن است یکی دیگر از شاخص

دهد که  شود؛ شاخص اول نشان می اکسید به ازاي هر واحد مصرف انرژي استفاده می نشان دادن میزان انتشار کربن دي
 . کند اکسید منتشر می  انرژي چقدر کربن دي-اقتصاد کشور به ازاي هر کیلوگرم معادل نفت

هاي مختلف فراز و فرودهاي زیادي را   این شاخص طی سال، میزان2015بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 
 کیلوگرم به ازاي مصرف هر 18/3شود، مقدار این شاخص از   مشاهده می19گونه که در شکل  همان. سازد نمایان می

 کاهش یافته است که مبین بهبود نسبی در این 2010 در سال 71/2 به 1980 انرژي در سال -کیلوگرم معادل نفت
  . ستخصوص ا

میزان انتشار این شاخص بسته به شرایط اقتصادي و فناوري در کشورهاي مختلف، متفاوت است و هر چقدر 
در . تر است ها به ازاي هر واحد مصرف انرژي کم هاي برتري برخوردار باشند، مقدار انتشار آن کشورها از فناوري

  .  است3/1 و تاجیکستان 9/2، ترکیه 3/1فرانسه این مقدار 
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 2010 تا 1980 ي دوره یط) يانرژ نفت معادل لوگرمیک هر مصرف يازا به لوگرمیک (کربن شدت راتییتغ روند: 19شکل 

  
این شاخص نشان .  به ازاي هر واحد دالر است اکسید هاي شدت کربن، انتشار گاز کربن دي یکی دیگر از شاخص

. کند  منتشر می اکسید چند واحد کربن دي) ثروت(دهد اقتصاد کشور به ازاي هر واحد تولید ناخالص داخلی  می
طوري که میزان این  دهد به هاي زیادي را نشان می هاي گذشته فراز و نشیب بررسی روند تغییرات این شاخص طی سال

 1999 کیلوگرم در سال 75/2 به 1990 در سال 2005 کیلوگرم به ازاي هر دالر به قیمت ثابت سال 08/2شاخص از 
 کاهش یافته 2010 کیلوگرم به ازاي هر دالر در سال 36/2ت، اما از سال مزبور روند کاهشی داشته و به افزایش یاف

  ). 20شکل (است 
  

 
 یط) 2005 سال ثابت متیق به یداخل ناخالص دیتول واحد هر يازا به لوگرمیک (رانیا کربن شدت راتییتغ روند: 20 شکل

  2010 یال 1990 ي دوره



 

...  تناسب سطح تکنولوژي، میزان تولید ناخالص داخلی، الگوهاي تولید و مصرف انرژي ومقدار این شاخص به 25
هاي بسیار  بررسی تطبیقی این شاخص تفاوت. دهد هاي زیادي را در بین کشورهاي مختلف جهان نشان می تفاوت

میزان این شاخص در شود  گونه که مالحظه می همان). 21شکل (سازد  زیادي را در بین کشورهاي جهان نمایان می
 تولید کرده است  اکسید  کیلوگرم به ازاي یک دالر تولید ناخالص داخلی، کربن دي36/2 حدود 2010ایران در سال 

  . برابر کشور ژاپن بوده است5/9 برابر کشور فرانسه و 15که این رقم حدود 
  

 
  2010 سال در) 2005 سال ثابت متیق به یداخل ناخالص دیتول دالر هر يازا به لوگرمیک (کربن شدت شاخص: 21 شکل

  
هاي برتري در مقایسه با کشورهاي در حال توسعه برخوردارند، داراي  یافته که از فناوري اصوالً کشورهاي توسعه

در حقیقت این شاخص لزوماً به معناي این . دهد البته این مسئله یک روي سکه را نشان می. تري هستند شدت کربن کم
تري دارند؛ بلکه با توجه به حجم تولید  اکسید کم تر، مقدار انتشار کربن دي هاي با شدت کربن کمنیست که کشور

گونه که عنوان  همان. تر از بسیاري از کشورهاي در حال توسعه است مراتب بیش ها به این کشورها، میزان کل انتشار آن
تر از کشورهاي در حال توسعه است که این  کمیافته به میزان محسوسی  شد، مقدار این شاخص در کشورهاي توسعه

  . مصرف و اتالف انرژي در این دو گروه از کشورها حکایت داردي پدیده از تفاوت ساختار فناوري و همچنین نحوه

  خاك
سایر  و انسان زندگی براي را اکوسیستمی خدمات ترین مهم حیات، بستر و ملی ي سرمایه طبیعی، منبع عنوان به خاك
 بنیاد خاك که است داده نشان طبیعی منابع و زیست محیط آبخیزداري، علوم در پیشرفت. نماید می فراهم زنده موجودات
  .است اکوسیستم عملکردهاي ترین اصلی ي و شالوده
 مواد و تصفیه را ها رواناب خاك دارد؛ را آلی فساد مواد و تجزیه قابلیت و است زنده موجود ها میلیون زیستگاه خاك،

 فراهم را درختان و گیاهان نمو و رشد مورد نیاز غذایی نماید؛ خاك مواد می حذف آلوده هاي جریان از را ندهآالی
 اکوسیستمی خدمات سایر و جامد پسماندهاي دفن و نگهداري تسهیالت نماید و کمک می زمین دماي تنظیم آورد؛ به می
  .کند می انسان فراهم براي را مهم



 

 آلودگی و فرسایش مهم بسیار عامل دو تأثیر تحت خاك منابع و کشور اراضی 1383 - 1392 هاي سال طی متأسفانه 26
 شور سهمگین، هاي سیالب از جمله ناگوار هایی پدیده و رخدادها بروز. اند شده شدید هاي آسیب بیش از پیش دچار

 از سنگین فلزات و ارپاید آلی ترکیبات سموم، به غذایی محصوالت آلودگی شدن اراضی و کشت غیرقابل و شدن
  . خاك است فرسایش و  بهداشتی آلودگی-  اجتماعی-اقتصادي آثار ترین مهم

  فرسایش خاك
 روند از ایران در خاك فرسایش 1383 - 1392  ي ساله ده ي  دوره در موجود، هاي گزارش و منابع بررسی به توجه با

. است کشور خاك بخش در معضالت و خاطراتم ترین جدي از یکی خاك فرسایش. است بوده برخوردار افزایشی
خاك  هدررفت میزان خاك، فرسایش ي زمینه در مسئول مدیران و گران دانشگاهی پژوهش هاي تخمین اساس بر

 طی خاك متر سانتی هر ایجاد که است حالی در ؛ این)21شکل (است  کشور اراضی سطح از تن  میلیارد3/4ساالنه 
 خاك متر سانتی یک تا است الزم زمان سال 700 طور متوسط به و گیرد می دي صورتکن به بسیار طبیعی هاي واکنش
  . وجود آید به باشد، داشته را گیاهان پرورش توانایی که خاکی یا و زراعی

 کاهش به توان می محلی اثرات ترین مهم از. کند بروز می محلی برون و محلی صورت دو به فرسایش اثرات
 خاك باارزش و مغذي عناصر هدررفت خاك، خیزي حاصل کاهش سهمگین، هاي سیل و رخداد خاك نفوذپذیري

 خاك شوري افزایش و خاك، آلی کربن رفتن دست از محصول، تولید توان ، کاهش)پتاسیم فسفر، نیتروژن، مانند(
  . نمود اشاره
 خاك تن هر USDA(2( و سازمان کشاورزي آمریکا 1)NRCS( طبیعی منابع حفاظت از سرویس گزارش اساس بر

 است این قابل توجه ي نکته.  کیلوگرم فسفر است453/0 کیلوگرم نیتروژن و 053/1حاوي  متوسط طور به یافته فرسایش
  .شوند خاك فرسایشبخشیدن به  سرعت سبب خود توانند می خاك، در هایی پدیده چنین بروز که

  

  
  سال تفکیک به کشور در خاك فرسایش نرخ: 22شکل 

                                                
1. Natural Resources Conservation Service 
2. United States Department of Agriculture   



 

 بر جاي گذاري رسوب و انتقال فرآیندهاي در یافته فرسایش خاك که است اثراتی محلی برون اثرات از منظور 27
 آلی مواد به آب آلودگی کدورت، افزایش و سطحی هاي آب کیفیت کاهش همچون اثراتی به توان گذارد که می می
 سدها و مفید عمر شکاه و سدها پشت گذاري رسوب افزایش طریق از مخازن ظرفیت سنگین، کاهش عناصر و

 اما دارد، کشور اقتصاد بر هنگفتی هاي هزینه خاك فرسایش هرچند. کرد اشاره هوا پایدار در ریزگردهاي پراکنش
 از بسیاري در که است حالی در این. است نشده محاسبه و بررسی کارشناسی مطالعات دقیق با ها هزینه این متأسفانه

 کنترل با امکان حد تا و محاسبه ساالنه طور به کشور اقتصاد بر یلی فرسایشتحم هاي هزینه یافته توسعه کشورهاي
  . شود می جلوگیري آن از فرسایش، فرآیند
سال  هر در خاك هدررفت خسارت متوسط ،2008در سال  دنیا در خاك علوم نظران صاحب اساس تحقیقات بر
 که شامل فرسایش ي هزینه داد، انجام ایران براي را تحقیق این بتوان در صورتی که.  دالر است70ازاي هر نفر  به

است،  سدها مخازن پرشدن و آب کیفیت کاهش خاك، تولید توان کاهش خیزکننده، حاصل کودهاي از استفاده
 خواهد معطوف خود به را کشور مسئول اجرایی و پژوهش هاي بخش تمام توجه که بود خواهد کننده قدري نگران به

 زیستی تنوع و محصول تولید خیزي، حاصل کاهش موجب تنها نه خاك فرسایش شد بیان طور که همان چرا که نمود؛
 خاك فرسایش لذا شود؛ می نیز خیزي سیل و جهانی اقلیم تغییر خطر افزایش و کیفیت آب کاهش باعث بلکه شود، می

 از خاك حفاظت. است کشور اقتصاد و زیست محیط بر هاي هنگفت هزینه تحمیل و خاك کیفیت کاهش سبب
  .است آینده هاي نسل براي زندگی درازمدت و تضمین سودآوري کشور، ي سرمایه از حفاظت در واقع فرسایش
پتانسیل  از انسان دخالت بدون و طبیعی طور به شیمیایی و فیزیکی ساختار اساس بر کشور از منطقه هر خاك
 پتانسیل از آلی، مواد زیاد مقادیر حاوي و باال یرينفوذپذ سرعت با هاي خاك. است برخوردار خاصی پذیري فرسایش
 قدرت کاهش سبب تنها نه اراضی و خاك از انسان نادرست برداري بهره بنابراین برخوردارند؛ پذیري کمی فرسایش

 خواهد همراه به را خاك پذیري فرسایش پتانسیل افزایش بلکه شود، می خاك مواد آلی کاهش یا و نفوذپذیري
  . داشت

 دست از آب نفوذ براي را خود پتانسیل سطحی خاك که است این معنا به خاك نفوذپذیري قدرت کاهش
 با و جاري سطحی رواناب صورت به خاك سطح بر روي آب از قابل توجهی بخش بارش، هر وقوع با لذا دهد؛ می

 ذرات شدن کنده بسب خاك سطح روي آب جریان. شود می ها سیالب بروز تجمعی سبب صورت به آب شدن انباشته
  . شود می خاك فرسایش و حمل خاك سطحی، خاك
 موارد به توان شوند می می خاك آلی مواد کاهش یا خاك نفوذپذیري قدرت کاهش سبب که عواملی ترین مهم از
  :نمود اشاره زیر
 گیاهی؛ پوشش بردن بین از و تخریب 
 کشاورزي ناصحیح؛ 
 چراي مفرط دام؛ 
 ساخت و ساز. 

  آلودگی خاك
 آالیش خاك آلودگی از منظور. است خاك آلودگی است، ایران خاك منابع گیر دامن که معضالتی دیگر از
  . باشند داشته آن مندان زیست و خاك کیفیت بر منفی اثرات توانند می که است مواد مضري با خاك



 

  :ها عبارتند از ترین آن مهم که است خاك آلودگی ي عمده و اصلی دالیل گذشته از سال ده طی انسانی هاي فعالیت 28
 خاك؛ ي آالینده صنایع و معادن ي توسعه 
 ه بی مصرفها؛ کش آفت و شیمیایی کودهاي ي روی 
 ناسالم؛ آب با کشاورزي اراضی آبیاري 
 غیراصولی؛ دفن و شهري پسماند تولید رشد 
 از اراضی کل کشور% 34(خاك  شوري.( 

  

 با بنابراین دارند؛ خاك منابع به زیادي وابستگی اکوسیستمی اتخدم و زیستی تنوع پایدار، ي توسعه غذایی، امنیت
 کشور خاك منابع کیفیت بهبود و حفاظت منظور به باید راهکارهایی کشور، خاك موجود وضعیت و تحلیل شرایط
  . اندیشیده شود

  منابع آب
 از ناشی خسارات افزایش ا وه آن آلودگی و منابع کمبود قبیل از آب با مرتبط مشکالت و مسائل اخیر، هاي دهه در
 افزایش. است یافته شدت توسعه، حال در کشورهاي در مخصوصاً و جهان مختلف هاي قسمت در سیل سالی و خشک
 شده شیرین آب منابع به نیاز افزایش باعث صنایع ي رویه بی گسترش و غذا به روزافزون شهرنشینی، نیاز و جمعیت
 و کمیت بر را اي فزاینده اقلیم، فشارهاي تغییر همچنین و زیست محیط در ت بشردخال تشدید ها، این بر عالوه. است

   .است نموده وارد آب محدود منابع کیفیت
 به توجه است، مواجه آب منابع کمبود با و شده واقع جهان خشک نیمه و خشک مناطق در که ایران کشور در

 استحصال مورد کشور سطحی آب تأمین منابع اغلب یک سو از. است برخوردار اي ویژه اهمیت از منابع آب مدیریت
 اراضی ي رویه بی ي توسعه همچون عواملی علت به زیرزمینی آب منابع از برداشت دیگر اضافه سوي از و قرار گرفته
 در و آبی تنش حالت  به1383 - 1392 ي دوره در کشور آب وضعیت منابع نتیجه در است؛ یافته شدت کشاورزي

 از یکی به آتی هاي نسل براي پاك آب حفظ و تأمین روند، این ي ادامه صورت در. است رسیده بحرانی ردموا برخی
   .شد خواهد تبدیل کشور اساسی هاي چالش

  کمیت منابع آب
 242 ( بلندمدت میانگین به نسبت بوده است که متر میلی 228 ،1384 -1393 ي در دوره بارندگی متوسط مقدار

 گذشته هاي سال همانند آبریز هاي حوضه در بارش توزیع. دهد می نشان کاهش درصد 6 به کنزدی )متر میلی
 سواحل در و متر میلی 102 شرق مرزي هاي حوضه در بارندگی ارتفاع 1392 سال در که طوري به نبوده، یکنواخت

در ) درصد 40(کاهش  ارمقد ترین بیش. است متغیر بوده متر میلی 404 زاگرس ارتفاعات و خزر دریاي غربی جنوب
  . است بوده شمالی خراسان و سمنان هاي استان به درازمدت مربوط میانگین به  نسبت92–93سال آبی 
به  توجه با ولی شده، ذکر متر مکعب میلیارد 130 نیرو وزارت مرسوم هاي گزارش در تجدیدپذیر کشور آب حجم

 در تجدیدپذیر آب ي سرانه مقدار. است بیان شده هم  مکعبمتر میلیارد 120 تر از کم رقم این اخیر هاي خشکسالی
  .دارد قرار آبی تنش ي مرحله  در1مارك فالکن شاخص اساس بر که است متر مکعب 1560 حدوداً ایران

                                                
1. Falkenmark 



 

  هاي سطحی آب 29
 در که شده برآورد متر مکعب میلیارد 52 بر بالغ 1384 -1393 ي دوره در کشور در سطحی هاي جریان حجم میانگین

 با برداري بهره و ساخت حال در مخازن کل حجم ي است و مقایسه داشته کاهش درصد 42 درازمدت متوسط قایسه بام
 شده بینی پیش ظرفیت به نسبت متر مکعب میلیون 15125 حدود در که دهد می نشان 1392 سال در تنظیم آب قابل حجم
  .دارد وجود آب کمبود

ارومیه  ي دریاچه جمله از رامسر کنوانسیون در کشور ي شده ثبت هاي تاالب از بسیاري ،1388 سال از پس متأسفانه
 آب کیفیت شدید افت و آبی کم بحران با یا و اند شده خشک یا گاوخونی شادگان و پریشان، هامون، هاي تاالب و

 متعدد هاي طرح اجراي به توان  میاقلیم تغییر و اي  دوره خشکسالی بر عالوه وضعیت، این عوامل ایجاد از. اند مواجه
 از خارج زیرزمینی و سطحی منابع از آب برداشت کشاورزي، اراضی ي رویه بی ي باالدست، توسعه در سدسازي
  .نمود اشاره مدیریت سوء تاالب و ي حقابه قطع اکوسیستم، ظرفیت
 5/3 حدود به دوره این انپای در آن تراز و % 50 حدود در ارومیه ي دریاچه سطح 1392 تا 1383 هاي سال ي فاصله در

 آن محیطی زیست تعادل در وخیم تغییراتی وقوع نشانگر آمار این. یافت تنزل آن اکولوژیک تراز حداقل از تر متر پایین
 خدمات و کارکردها به توجه است و با آورده فراهم نیز را المللی بین و ملی شدید هاي نگرانی موجبات که است منطقه
 نیز را ها انسان سالمت بلکه رساند، می آسیب جانوري و گیاهی جوامع به تنها نه ها آن شدن خشک ها، تاالب باارزش بسیار
  .کند می تهدید ریزگردها انتشار مانند هایی پدیده طریق از

  هاي زیرزمینی آب
یافته،  شدیدت اخیر ي دهه در روند این و داشته نزولی سیر همواره زیرزمینی هاي سفره آبی تراز گذشته سال 40 در

 هاي خشکسالی به توجه است که با داشته کاهش )عمان دریاي و خلیج فارس ي حوضه( متر 84/1طوري که تا مقدار  به
 یا و ممنوعه کشور دشت 609 مجموع از دشت 291 حاضر حال در زیرزمینی، آب منابع از برداشت افزایش و اخیر

  .دارند قرار ایران شرق و مرکزي نواحی در ها آن از اي عمده بخش که است شده اعالم بحرانی ي ممنوعه
 ي پروانه میزان از فراتر هاي برداشت میزان بر کافی نظارت عدم غیرمجاز و هاي چاه حفر رویه، بی هاي برداشت

 آمدن پایین و ها دشت از تعدادي در زمین نشست زیرزمینی، آب کیفیت کاهش و سطح افت موجب برداري، بهره
است و باید گفت که  شده کشور هاي آبخوان از تعدادي گرفتن قرار نابودي معرض در ها و چاه یده آب محسوس

 ناپذیر جبران هاي آسیب آن ي ادامه و است غیرصیانتی روند یک کشور در زیرزمینی آب منابع از برداشت فعلی روند
  .کرد وارد خواهد ها آبخوان کیفیت و کمیت جدي بر

  کیفیت منابع آب
 یا مستقیم طور به آب منابع. نیست پوشیده کسی بر زمین ي کره در حیات پایداري و تداوم در آب یديکل نقش

 افت به منجر امر این که گیرند می قرار طبیعی عوامل و انسانی هاي فعالیت از ناشی هاي آلودگی تأثیر غیرمستقیم تحت
  . گردد دسترس می در آب کیفیت

است،  وابسته آب به تولیدشان که محصوالتی کیفیت تضمین و جامعه رتقاء سالمتا منظور به آب مداوم کیفی پایش
 در تجدیدنظر و مداوم ارزیابی به نیاز که است جهانی بزرگ مشکل یک آبی منابع کیفیت افت. است ضروري امري

مرگ و  علت آب یآلودگ. دارد )مرزي درون هاي آب تا المللی بین هاي آب از( سطوح ي همه در آب هاي منابع سیاست
  .است جهان سراسر در  نفر14000 از بیش روزانه میر



 

اقتصادي  هاي فعالیت شتابان ي توسعه و جمعیت سریع رشد ایران همچون در حال توسعه کشورهاي در میان این در 30
 پارامترهاي گیري اندازه و پایش ي شبکه در ضعف و یک سو از آب کمبود. است داشته آب منابع کیفیت بر بسیاري تأثیر

  . است ساخته همراه جدي هاي چالش با را آب منابع مدیریت دیگر، سوي از کیفی آب
 که کنند می ایفا آب منابع کیفیت سنجش در کلیدي نقش اي شده شناخته و کیفی معین پارامترهاي جهانی سطح در
 نهادهاي تعدد و آب منابع ي رچهیکپا مدیریت از برخورداري عدم  متأسفانه.شوند رصد اي دوره صورت به است الزم
 ساخته مواجه چالش با را دقیق و منظم اي دوره هاي سنجش انجام امر، بعضاً این در الزم اعتبارات کمبود همچنین و متولی
  . رو است روبه هایی با دشواري دقیق و مدون اطالعات بانک به دستیابی و است
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  اصفهاني انرژ و مواد ي پژوهشکده
 

  174/81955: دوق پستینص، رسالت شهرك جنب ،)ره( ینیخم امام ابانیخ، 7 لومتریاصفهان،ک 

  4-33222430 -031    33222446 -031  

  www.isrc.ac.ir     mei@isrc.ac.ir  
  

  یسوخت لیپ ر،یدپذیتجدي ها يانرژ: يتوانمند
  

  :هشکده عبارت است ازي این پژو هاي عمده فعالیت
 ؛لوواتیک 1 توان با حمل قابلي مریپلی سوختي ها لیپ ساخت وی طراح 
 ؛حرارت و گرما زمان هم ادلبت با همراه لوواتیک 5 توان باي مریپلی سوختي ها لیپ ساخت وی طراح 
 ؛ارتحر و گرما زمان هم ادلبت با همراه لوواتیک 10 توان باي مریپلی سوختي ها لیپ ساخت وی طراح 
 ؛لوواتیک 5 توان باي فلز صفحهي مریپلی سوختي ها لیپ ساخت وی طراح 
 ؛وات 10000 تا 1 ازي مریپلی سوخت لیپ تستي زهایم ساخت وی طراح 
 ؛ساز مرطوب تست زیم ساخت وی طراح 
 ؛ییفضاي ها سامانه در استفاده موردي دیخورشي ها پانل ساخت و مونتاژ 
 ؛ییفضاي ها سامانه در استفاده موردی کیالکتري ها مبدل ساخت وی طراح 
 ییفضاي ها سامانه در استفاده موردیی گرماي ها لوله ساخت وی طراح. 
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  يانرژ و مواد پژوهشگاه
  

  دشت نیمشک ،البرز استان 

  36280040 -026    36201888 -026  

  www.merc.ac.ir    f-halek@merc.ac.ir  
  

  فراصوت امواج از استفاده با) وستهیپ (زلیودیب سوخت دیتول ستمیس ساخت وی طراح: يتوانمند
  

 ،یزلیدي خودروها در لیگازوئ با مخلوط و است تر کمی ندگیآال وي ریدپذیتجد تیمز دو با نیگزیجا سوخت یک زلیودیب
 امواج کمک به متانول وی خوراک پسماند روغن از زلیودیب ي وستهیپ دیتولي برای ستمیس کار، نیا در. رددای روزافزون کاربرد

ي دارا ستمیس یک در و شد ساخته m20ی واقع طول باي ا شهیش چیمارپ راکتور یک منظور نیاي برا. دش اختراع فراصوت
 روغن ي نهیبه شدن مخلوطي براي تر شیب فرصت چیمارپ ریسم از استفاده. دیگرد هیتعب کیاولتراسون امواج و گرم آب مخزن

 نیبد و رندیگ قرار فراصوت امواج معرض در تر شیب متانول و روغن تا سازد یم فراهمی مجال زین وکند  می فراهم متانول و
 با که است زلیودیب )ممتد (وستهیپ دیتول در ستم،یس نیاي نوآور وی تازگ ي جنبه. یابد کاهش دیتول ي نهیهز و زمان بیترت

 با .است قهیدق در خالص زلیودیب تریل 6/0 دیتول به قادر ،هیاول مواد نیمأت صورت در و شود یم محقق چیمارپ راکتور از استفاده
 زلیودیب متانول و دیدروکسایه میسد ستیکاتال ،یخوراک پسماند روغن از استفاده و شده یطراح چیمارپ راکتور ازي ریگ بهره
 راکتور نیا در محصول لیتشک از GC-Mass دستگاه کمک به شده، یطراح راکتوریی کارا از نانیاطم جهت. شد هیته
  .دیگرد نییتع ASTM D6751 استاندارد اساس بر سوخت عنوان به زلیودیبي ها یژگیو زین و شد حاصل نانیاطم
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  شرکت اسکان الکترونیک
  

2 اول، واحد ي  طبقه،194تهران میدان سپاه، پالك    

  77683099 -021      

    www.ledparto.com    eskan_co@yahoo.com  
 

  )مودوالر(جزئی  مارپیچی چندي باد نیتورب : توانمندي
  

 هاي خت اصولی آن از قالببایست براي سا  توربین میي تکه علت بزرگ بودن و ساختار یک هاي بادي به در ساخت توربین
صرفه نیست و در ضمن اگر براي افزایش نیرو و یا به هر دلیلی نیاز به تغییرات در  به بزرگ استفاده کرد که اصالً مقرون

است و به فرد  جزئی بودن منحصر به شده از جهت چند بایست کل توربین تعویض شود؛ اما توربین ساخته اندازه باشد، می
  . نمایدجویی هاي ساخت صرفه دهد که به هر اندازه نیرو نیاز دارد به طول آن اضافه کند و در هزینه ه را میکاربر این اجاز

 تري براي استفاده از آن ترغیب هاست که باعث می شود کاربران کم هاي بادي سروصداي زیاد و نویز آن مشکل دیگر توربین
تواند در  خوبی می  این توربین به.ین مشکل را برطرف نموده استاین مدل توربین، ا لرزش بودن صدا وکم شوند؛ اماکم

هاي نو در مصارف خانگی و   انرژي روزافزوني با توجه به استفادهدسترس قرار گیرد و انرژي باد را به برق تبدیل کند که 
 . روش در تولید انرژي استها ترین در دست بودن نیروي باد، یکی از باصرفه

  :هاي زیر است  دلیل شکل خاص خود داراي ویژگیاین نوع توربین به
  ؛) متر از سطح5/4متر از سطح پشت بام؛   سانتی60(قابلیت نصب در ارتفاع پایین  
 تکه و از هر طرف داراي یک وجه مشخص است  صورت یک ساختار ظاهري این توربین به: زیست حفاظت از محیط

  کند؛ زیست وارد نمی گونه آسیبی به محیط و هیچها قابل رؤیت است  که براي انواع پرندگان و خفاش
  این توربین نیاز به سیستم مکانیکی براي گردش در جهت وزش باد ندارد و با وزش باد در هر جهت شروع به

  کند؛ حرکت می
 این توربین زیبایی خوبی هم براي استفاده در شهرها دارد.  
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  یزد نور تیهداي دیخورش برق شرکت
  

   1476753997ی کدپست، پنجم ي طبقه، 68 پالك ،يمراد یابانخ جنگل، دارسر تهران، 

      021-44895358 ؛ 446230010-021  

  www.hedayatenoor.ir    info@hedayatenoor.ir  
  

   کیلتائوفتوی روگاهین مزارع ،يدیخورشي ها پنل دیتول: يتوانمند
  

 مگاوات 3تیظرف بای کونیلیسي دیخورشي ها پنل انواع و سلول دیتول هدف باي دیخورش برق وي نور بریف دیتول شرکت
 کسب با شرکت نیا .داد نام رییتغ یزد نور تیهدای آفتاب برق شرکت به 1390 سال در و دیرسي بردار بهره به تهران در

 به) کیفتوولتائ (يدیخورشي ها پانل انواع دیتول ي شرفتهیپ زاتیتجه و ها دستگاه داشتن و آلمان از سلول ساختی فن دانش
 به قادر ،رانیای مل داستاندار نشان ي دارنده تنها و دکنندهیتول نیتر بزرگ و نیاول عنوان هب ،سال در مگاوات 20 تیظرف
  . است خاص توان و ابعاد باي ها پنل و وات 36 تا 10 از مختلف هاي توان بای کونیلیسي دیخورش پنل انواع دیتول

  :ي شرکت عبارتند از شده انجامي ها پروژهي  عمده
 ؛کیفتوولتائ پنل انیمتقاض بهي دیخورش پنل مگاوات 5 فروش 

 ؛ییروستا خانوار برقي ها ستمیسي انداز راه و نصب 

 ؛پراکنده ي بکهش به متصل و مستقلي ها روگاهیني انداز راه و نصب 

 يدیخورشیی روشناي ها ستمیسي انداز راه و نصب.  
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  سان المللی پترو تک شرکت بین
  

  2تهران، خیابان مالصدرا، شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، خیابان پیروزان غربی، پالك  

  88065502 -021      

  www.petrotechco.com    info@petrotechco.com  
  

  گرمایی نیروگاه زمین: توانمندي
 

) شهر مشکین(غرب سبالن   شمالي گرمایی ایران در منطقه نیروگاه انرژي زمیناحداث اولین هاي این شرکت  ترین فعالیت از مهم
  .توان نام برد میرا  EPC مگاوات به روش 5به ظرفیت 

  : عبارتند ازشرکتاین اهداف کالن و خرد 
  نظارت کامل واحدHSE؛نه کردن آن با مشارکت افراد مسئولینهاد ها و تی برصدور پرم 
 ؛ از حوادثيریشگیمنظور پ  و کنترل خطرات بهیابی، ارزییشناسا 
 ؛ پرسنلي ههم ي آموزش براي و اجرایسنج ازین 
 ؛ افراد مسئوليار با همکارمن انجام کیط این شرایمأت 
 ؛شان دارند  که در قبال خود و همکارانیمنیت ایآشنا نمودن پرسنل با مسئول 
 ن مربوط به ی پرسنل از قواني ههم یآگاهHSE؛ها  آني جهت اجرا 
 ؛ط کاریآور مح انی و حرکت در جهت کنترل عوامل زییشناسا 
  ارتقاء فرهنگHSE ؛ کارکناني ههم 
 ان، سرپرستان و کارگران در موارد مربوط به رین مشارکت مدیمأتHSE؛ 
 ؛ کاريروین و ارتقاء سطح سالمت نیمأ درازمدت در جهت حفظ، تيزیر  برنامه ویازسنجین 
 ؛يط اضطراری و واکنش در شرایآمادگ 
 ؛ و بدو استخداميا نات دورهیانجام معا 
 ؛ از حوادثيریشگیپ 
 یطیمح ستیکنترل مخاطرات ز.  
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  شرق تابان آفتابگردانی صنعت قاتیتحق شرکت
  

  111 واحد، 1 ي شمارهي فناور رشد مرکز ،یمهندس ي دانشکده جنب، یفردوس دانشگاهی غرب در ،باهنر ابانیخ ،مشهد 

  38837389-051    43857750-021  

 09153318625    

  www.sircotech.com    info@sircotech.com   
  

  يدیخورش پرتابل روگاهین ،يدیخورش وي بادیی روشناي ها ستمیس: يتوانمند
  

  :ي این شرکت عبارتند از محصوالت عمده
 ؛يدیخورش وي باد دیبریها ییروشنا ستمیس 

 ؛ماژوالري دیخورشیی روشنا ستمیس 

 ؛بام  پشتي ور نصب قابلي دیخورش روگاهین 

 يدیخورش ابیرد به مجهز آفتابگردان گل المان.  
  

 روز طول در آفتابگردان،ي تجار نام با ماژوالري دیخورشیی روشنا ستمیس :ماژوالري دیخورشیی روشنا ستمیس 
 مورد نور بهي انرژ نیا شب، هنگام در و کند می جذب خود کیفتوولتائي ها پنل توسط را دیخورشی نوراني انرژ

  . شود یم لیتبد LEDي بایز و مصرف کمي ها المپ در منازل و ها پارك معابر،یی روشناي برا زاین
 ي دیخورشي ها  پنل از متشکل آفتابگردان، طرحي دیخورش -يباد دیبریها ستمیس :يدیخورش -يباد دیبریها  ستمیس

 نیا. دارندي انرژ دیتول و چرخش امکان ،باد وزش سرعت نیتر کم با که است سروصدا کم خاصي ها نیتورب و
 چرخش باي ها نیتورب. هستندي شهر مختلف معابر دریی روشنا خصوص هب وي انرژ دیتول جهت مناسب ها ستمیس

 .بود خواهندنیز ی زندگ و کار طیمح بخش نتیز خود،
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  شمال کیالکترون توانا شرکت
 

  ینیحس لیاتومب شگاهیمان جنب، )باریجو راه سه( دانشگاه بلوار، امام دانیم، يسار 

  33368235 -011   09216594883  

  www.tavana-es.com    nfo@tavana-es.comi  
  

  ریدپذیتجدي ها يانرژ ي حوزه دري کاربرد زاتیتجه: يتوانمند
  

 از گرید بخش در نیهمچن .است نوي ها يانرژ ي حوزه دري کاربرد زاتیتجه و ادواتی طراح شرکت نیا رسالت
 همراه تلفن شارژ ستگاهیا« ساخت جمله از کیالکترون ادوات و مدارات ریسا دیتول وی طراح به توان یم شرکتي ها تیفعال
 ،روز طول در آن ي هریذخ وي دیخورشي انرژ از استفاده با ستگاهیا نیا. نمود اشاره »يدیخورشي انرژ از استفاده باي شهر
ی آموزش ،یدانشگاهي ها محوطه در یا وی عموم اماکن در شرویپي کشورها در و دارد را همراهي ها تلفن انواع شارژ تیقابل
 مجدد شارژ به اقدام ،گانیراي انرژ یک از استفاده با بتوانند انیدانشجو و ،کارکنان شهروندان تا گردد یم نصبی حیتفر و

  .ندینما خود همراه تلفن يها یگوش
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  )خاصی سهام (سوالر پارسي دیخورشي ها سازه ي توسعه شرکت
  

  اول ي طبقه ،12 ي شماره گلشن، ابانیخ پنجم، بوستاني انتها پاسداران، ابانیخ تهران، 

  021- 22513796    021-26323766 ؛ 22844551-021  

  www.parssolar.co    info@parssolar.co  
  

  ریدپذیتجدي ها يانرژ: يتوانمند
  

 و نیمأت جهت الوصول سهل وي اقتصادي راهکارها یافتن وي انرژ درخواست روزافزون شیافزا با گام هم و امروز جهان در
 شدت هبي دیخورشي انرژ اخص طور هب و پاك و ریدپذیتجدي ها يانرژ از استفاده ا،یدني کشورها ازین موردي انرژی نیگزیجا
 کاهشی اول طور هب وی لیفسي ها سوخت از استفاده ي نهیزم تر شیب هرچه کاهش باعث روند نیا که است گسترش حال در

 ازی یک شرکت نیا. گردد یم ها سوخت گونه نیا سوزاندن ازی ناش خطرناك اریبسی طیمح ستیزي ها ندهیآال تر شیب هرچه
  .است نموده فیتعري انرژ گونه نیا از استفاده طیشرا و محصوالتي ساز یبوم نیهمچن و توسعه و گسترش را خود فیوظا
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  سوالر فیشري فناور ي توسعه شرکت
  

 
 ي کوچه ،)فیشری صنعت دانشگاهی شمال ضلع(ی قاسم دیشه یابانخ اهللا، بیحب یان دکترخ، يآزاد ابانیخ ،تهران

  همکف ي بقهط ،2 پالك، گل تبس بن ،گلستان

      021-89778214 ؛ 021- 66064606  

  www.sharifsolar.ir    info@sharifsolar.ir  
  

   يدیخورشي ها سلول زیآنال و ساخت: توانمندي
  

 کشـور دري دیخورشـي ها سلول ـزیآنال و ساختي فناور ي حوزه در شرویپی گروه سوالر، فیشري فناور ي توسعه شرکت
 کیزیف ي  دانشکده)NCL (ينانومتري ها پوشـش و نانوذرات شگاهیآزما در پژوهشگران ازي تعدادي همکار لحاص و

ي اریبسـ بـه نسبت سوالر فیشری نسبي ایمزا نیتر مهم ازی کی کماکانR&D ي  پشـتوانه ـنیا. است فیشـری صنعتـ دانشـگاه
  .استی خارج وی داخل يها شرکت از
 خدمـات ي ارائـه وي دیخورشـ يها سلول زیآنال ،یشگاهیآزما زاتیتجه ساخت ،ییایمیش مواد دیتول ي نهیزم در سوالر فیشر

 در خدمات و محصوالت ازی کامل سبد آوردن فراهم با و است فعالی پژوهش مراکز وی دانشگاهي ها گـروه بـهی پژوهش
  .است کشور انیدانشجو و پژوهشگران اکثري راب نهیزم نیا دری نانیاطم قابل مرجع اکنون ،يدیخورشي ها سلول ي حوزه
 و داردي ا مالحظه قابل یپژوهش تیفعال زین ارزان و نتیپر قابلي دیخورشي ها سلول ساخت ي نهیزم در سوالر فیشر
 يبلندتري هـا گام برداشتن ي آماده بزرگ، و کوچکي دیخورشي ها روگاهین ساخت و مشاوره ي عرصه به ورود باي زود هب

ی خارج وی داخلي بازارها در IRASOL برند بـا پـس نیز سوالر، فیشر محصوالت. باشـد یم نوي ها يانرژ ي هحوز در
  .شد دنخواه عرضه
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  سپاهان فرآورده ستیز شرکت
  

  102 واحد ،171 ي شماره ،یقاتیتحق وی علم شهرك ساختمان بهمن، 22 ابانیخ اصفهان، 

      031-32658318 ؛031- 32658380  

  www.zist-fs.ir    info@zist-fs.ir ؛ zistco@yahoo.com  
  

  واتانولیب ،یستیز سوخت دیتول: يتوانمند
  

 و علم پارك در تقرمس) رانیای ستیزي ها سوختی علم انجمنی حقوق عضو (سپاهان فرآورده ستیز انیبن دانش شرکت
 نیاي ساز يتجار و...)  و خرما چغندر، مالس(ي کشاورز عاتیضا از واتانولیب دیتولی فن دانش نیتدو ،ییبها خیشي فناور
ي  نهیزم دری مهم اقدامات سپاهان فرآورده ستیز شرکت ،واتانولیب دیتول ندیفرآ در. است داده انجام تیموفق با را ندیفرآ

  . است داده انجام فاضالب از مجدد ي استفاده و هیتصف  وستیز طیمح بهبود و حفظ ،يانرژ آب، ه،یاول مواد زا نهیبه ي استفاده
 .باشد یم) ناسیو (پساب ظیتغل و ریتبخ ر،یتقط ر،یتخم قند، شربت ي هیته مراحل شامل دیتول ندیفرآ
  : عبارتند ازواتانولیب دیتولي برا فرآورده ستیز تشرک در شده يتجار و نیتدو ندیفرآي ها ينوآور و ها ییتوانا و ها يبرتر
 ي تکنولوژي ریکارگ هبPSA ؛یسوخت و مطلق اتانول دیتول و اتانول ازي ریآبگ جهت 

 ؛شود یمی بازگردان ندیفرآ در کندانس آب ،یطیمح ستیز مشکل حل ضمن که پساب ي رکنندهیتبخي تکنولوژ از استفاده 

 15 تا 10 نیب آب مصرف جهان سطح در (است تریل 3 ریز اتانول تریل هري ازا به واحد نیا در آب ي سرانه مصرف 
 ؛)است تریل

 ؛نچیپي تکنولوژي ریکارگ هب و ظیتغل و ریتقط واحد دري انرژ از نهیبه ي استفاده 

 ست؛اي دیتول اتانول تریل هري ازا به بخار لوگرمیک 5 ریتبخ واحد و لوگرمیک 3 ریتقط واحد در بخار مصرف ي سرانه 

 ؛یصنعت ویی غذا مصارف جهت دیاکس يد کربن افتیباز واحد نصب 

 ؛آب مصرف کاهش جهت دری آبي ها کننده خنکي جا هبیی هواي ها کننده خنک از استفاده 

 ي  استفاده وی ئغشاي تکنولوژ روش بهیی نها ي هیتصف و ها فاضالب ریسا و ریفایرکت برج پسابی کیولوژیب ي هیتصف
 .ریتخم و لریبو و تاور نگیکولي واحدها رد آب نیا از مجدد
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  شرکت سبز فناوران آویژه
  

  13، واحد 4 ي ، طبقه)66پالك( روي ثبت اسناد، ساختمان آریان هکرج، میدان آزادگان، ابتداي بلوار مطهري، روب 

  021-89779714 ؛ 026- 34465801  34442350-026 

  www.yesesco.com    info@yesesco.com  
  

  هاي کوچک و متوسط  هاي بادي منفرد با توان تولید توربین: توانمندي
  

  :فعالیت این شرکت عبارتند از با مرتبطي ها حوزه
 ؛شبکه از دوري ها مکان در پراکنده برق دیتول  
 ؛يزکشاوري ها پمپي برا ها نیتورب از استفاده امکان و برق دیتول  
 ؛انیآبز دیتولي ها ستمیسي برا باد دیتول  
 ؛یتیامني ها مکان وی نظام عیصنا، يشهري ها المان با مطابق برق دیتولي برای طراح  
 ؛بادي کمپرسورهاي برا باد دیتول  
 ها شب در برق دیتولي براي دیخورشي ها ستمیس با دیبریه.  

  

 تولید توربین، ولتاژ و فرکانس ي  تولید برق و کاهش هزینهي ههاي بادي محور عمودي، کاهش هزین راندمان باالي توربین
 قابلیت پایداري در برابر بادهاي شدید از  وسانآا منفصل از شبکه، نصب و نگهداري یثابت، امکان اتصال به شبکه و 

  .دنرو شمار می  بهها توریبنمزایاي این 
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   شرکت سوالر ذکا نیرو
  

   1581873975 کدپستی ،92واحد ، 9 ي طبقه، 132 ي ماره خیابان سمیه، ش،تهران 

  88866240-021      

  www.solarzokaneero.com    solarzoka@gmail.com  
  

  هاي تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدي فتوولتائیک  انرژي: توانمندي
  

هاي  ها و ایجاد نیروگاه  خدمات مهندسی و طراحی، تدارکات و ساخت سیستمي  ارائهي شرکت سوالر ذکا نیرو در زمینه
هاي   سال سابقه در ساخت صفحه15گذار شرکت سوالر ذکا نیرو داراي  بنیان. یک در ایران فعالیت داردائخورشیدي فتوولت

گیري از  نعتی با بهرههاي مسکونی و ص  با احداث نیروگاهياب خورشیدیو رد دي، طراحی و مهندسی اینورتریخورش
  .استهاي روز در خارج از کشور  آخرین تکنولوژي

  :هاي شرکت عبارتند از از جمله پروژه
 هاي خورشیدي  هاي دوگانه و صفحه در خارج از کشور با ردیاب هاي خورشیدي احداث سیستمCPV؛  
 ؛هاي خورشیدي مسکونی در داخل کشور احداث سیستم  
 هاي مستقل خورشیدي مسکونی و صنعتی  ستماندازي سی  نصب و راه،طراحیEPC؛  
 ؛نصب سیستم خورشیدي در کشور) استراکچر(لومینیومی آهاي  طراحی و ساخت اولین سازه  
 ؛یرذهاي تجدیدپ المللی انرژي هاي بین شرکت در نمایشگاه  
 فتوولتائیکي نیاز صنعت برق کشور در شاخه سیون فنی و نهایی تدوین استاندارد ملی موردیعضو کم  .  
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  مهر سوالرکارشرکت 
  

  صنعت ابانیخ ،يجمهور بلواري انتها، شرقی صنعت شهرك ،سمنان 

  021- 88358041 ؛ 023- 33653672 ؛ 021-88007342 ؛ 33653672-023  

  www.solarkar.ir    info@solarkar.ir  
  

  يدیخورش کن گرم آب ر،یدپذیتجدي ها يانرژ: يتوانمند
  

 به ازین بدون مخزن، درون آب کردن گرم و جاذب ي صفحه توسط دیخورش نور جذب باي دیخورشي ها کن گرم آب
ی بهداشت گرم آبي دیخورشي ها کن گرم آب از استفاده با. دنکن یم نیتأمرا  روزانه گرم آب مصرف ،یلیفسي ها سوخت

  .است دسترس قابل زین نقاط نیدورتر در
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  صبانیرو شرکت
  

 
  روي ایران خودرو دیزل، خیابان شهداي سدید ه سعیدي، بعد از کمربندي آزادگان، روباهللا بزرگراه آیت

  187/33315 هجده ي منطقه: صندوق پستی، 3319973416کدپستی 

  3-55270251 -021    55255912-021  

  www.sabaniroo.co.ir    info@sabaniroo.co.ir  
  

  يبادي ها نیتورب دیتول: يتوانمند
  

 يانداز راه و نصب د،یتول که است ایران در بادي هاي توربین ي هتولیدکنند اولین د،یسدی صنعت گروه به متعلق صبانیرو، شرکت
هاي  توربین .است داده انجام ارمنستان و رانیا دررا  لوواتیک 710 و 660ي ها تیظرف دري باد نیتورب دستگاه 200 از شیب

   . سال خدمات پس از فروش است20 سال گارانتی و 2تولیدي صبانیرو داراي 
  :ي این شرکت عبارتند از هاي عمده فعالیت
 ؛)زودي مگاواتی ه کیلووات و ب710 کیلووات، 660(هاي بادي  ندازي توربینا  نصب و راه،تولید 
 سنجی فنی و اقتصادي  مطالعات امکان)Feasibility Study (؛هاي بادي احداث نیروگاه 
  ؛ قطعات و تجهیزات توربین باديي ههمبازرسی فنی 
 تعمیر و نگهداري) O&M(هاي بادي   توربین)؛)مین قطعات یدکیأبه همراه ت 
 ؛ها و قطعات کامپوزیتی طراحی، ساخت و تولید انواع قالب  
 ؛ برق باديي گذاري در حوزه  جهت سرمایهه مشاوري ارائه 
 هاي کنترل از راه  هاي بادي شامل سیستم اعالم و اطفاء حریق، سیستم اندازي لوازم جانبی توربین امکان نصب و راه

 .... ، آسانسور و SKADAدور 
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   هیآت پاكي انرژ دیتول عیناص شرکت
  

  35 لومتریک ،مشهد -مانیفر ي جاده 
  38698609-051  

  www.pakatieh.ir    pakatieh@gmail.com  
  

  يدیخورشي ها پانل ي کننده دیتول: يتوانمند
  

 که است خراسان برق صنعت کارکنان ي هیآت نیمأت نگیلدهي ها شرکت مجموعه از هیآت  پاكي انرژ دیتول عیصنا شرکت
این شرکت  .مشغول به فعالیت استي دیخورش پانل دیتول ي نهیزم در 1391 سال از و باشد  میسهامدار نفر 6200ي دارا
 واعان دیتول و کار مشغولي دیخورش پانل مگاوات 20 تیظرف با مشهد انیکاوی صنعت شهرك دري ا کارخانهدر  اکنون هم
  . استيدیخورش پانل
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  یا سپهر آرفراسوشرکت 
  

 
  150 واحد بهایی، شیخ ساختمان اصفهان، تحقیقاتی علمی شهرك صنعتی، دانشگاه بلوار اصفهان،

  8415683111کدپستی 

  09131683855 ؛ 09138984486    33869516-031  

  www.farasa-co.com    info@farasa-co.com  
  

  يدیخورش جاذب صفحات دیتول: يتوانمند
  

 ي فهیوظ خورشیدي، گرمایش هاي سیستم ي تپنده قلب عنوان به ،يدیخورش جاذب صفحات از متشکل خورشیدي کتورهايکل
ی فن دانشي ساز یبوم هدف با ایآر سپهر سوفرا انیبن  دانش شرکت راستا، نیا در .دارند عهده بر را دیخورشي انرژ جذب

 روش از استفاده با يدیخورش جاذب صفحات دیتولی فن دانش کسب به موفق ،يانرژ ي حوزه دری وارداتي ها يتکنولوژ
  . برساند صفر به را صفحات نیا واردات تواند یم و است شده کشور در بار نیاول يبرا ییایمیش یده پوشش

 توسط شده دیتول جاذب ي صفحه. گرماست به آن لیتبد وي دیخورشي انرژي حداکثر جذب در جاذب ي صفحه کی یژگیو
ي ها یژگیو از. است برخورداری خوب بازده ازدرصد  99ی بیتقر جذب بیضر با 80861 اختراع ثبت ي شماره با شرکت، نیا

 آب، شیگرما يها ستمیس در ادهاستف جهت مترمربع، چند تا بزرگي کلکتورها ساخت امکان جاذب، صفحات نیا بازر
 نانوي فناور کمک به شرکت نیا ي توسعه و قیتحق دپارتمان راًیاخ .استي دیخورش شیسرما و کن خشک کن، هواگرم
  .برساند حداقل به نتینانوپ جاذب صفحات دیتول با را صفحات نیا ي شده تمام متیق ،ییکارا شیافزا بر عالوه است توانسته
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  البرز گستر سوالری مهندس و یفن شرکت
 

  3155 6183 86: ی کدپست ،16 واحد ،6 ي طبقه ه،یسا برج آزادگان، دانیم ،یشمالی طالقان بلوار کرج، 

  32559642 -026     32514782-026  

  www.sga-eco.com    rezaeian@sga-eco.com  
  

  يدیخورشي انرژ ر،یدپذیتجدي ها يانرژ: يتوانمند
  

 مشغولي دیخورشیی فتوولتا مولدي ها سامانه تیمحور با رود، یم شمار به نوي ها يانرژ ي عرصه شگامانیپ از که شرکت نیا
 به توان یم این شرکت خدمات جمله از. استتشکیل شده یی اجرا وی بازرگان مشاوره، ،یطراحي ها میت از و است تیفعال

 ، ...وي دیخورشي ها ییروشنا ،یخانگ مولدي ها سامانه روگاه،ین ساختی متقاض انیمشتر به مشاوره ي ارائه مانندي موارد
 تینها در وی جهان بازار در موجود مرغوب زاتیتجهي ریکارگ به و استانداردها مطابق درخواست موردي ها سامانهی طراح
 مگاوات 2 از شیب شرکت نیایی اجراي ها پروژه حجم است ذکر انیشا .دکر اشاره تقاضا موردي ها پروژهي گهدارن و اجرا
   .ردیگ یدربرم را کشوریی فتوولتاي ها پروژه کل درصد ده که است
 از دارد، هتراشکدی یعن ،خود مادر شرکت از که قدرتمندی کیمکاني  نهیشیپ به توجه با البرز گستر سوالر شرکت نیهمچن
  .کند یم دیتول خودکفا طور به را خودي دیخورشیی فتوولتاي ها پنل نصب جهت ازین موردي ها سازه تمام ت،یفعالي ابتدا
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 شرکت گیتا باتري
  

  10 واحد ،همکف ي طبقه ،امجدي تجار ساختمان ،حافظ پل از بعد ،يجمهور ابانیخ تهران، 

  021-66728299    021-66742647 ؛ 66743207-021  

  www.gitabattery.com    info@gitabattery.com  
  

  ري، خودروهاي الکتریکی تتولید با: توانمندي
  

مندي از تکنولوژي جدید باتري و جایگزین کردن   با بهرهخاك پاك  باتري و انرژيي باتري با هدف نگاهی نو به حوزه گیتا
 رشد روزافزون همچنین. دشسیس أزیستی، با کارآمدترین متخصصان ت یطهاي مح باتري نیکل کادمیوم و کاهش آلودگی

ها، در مسیر  گیري از این فناوري زمان با بهره کند که هم هاي نوین در صنعت باتري در مقیاس جهانی ایجاب می فناوري
اولین آزمایشگاه ین راستا در ا هاي تخصصی مربوطه گام برداریم و  کارآمد، گسترش آزمایشگاهي دستیابی به تحقیق و توسعه

هاي متعددي  هاي فنی تا کنون پروژه در بخش. سیس کنیمأهاي مصرفی در تولید و طراحی را ت باتري براي کنترل کیفیت باتري
ده که خودروهاي خورشیدي، خودروهاي الکتریکی، یپذیر و باتري به اتمام رس هاي تجدید ویژه انرژي ه ب، انرژيي در حوزه

هاي پاك در میهن  به امید روزي که انرژي. استهاي ملی گیتا باتري   برخی از پروژه،هاي برقی و دوچرخهموتورسیکلت 
 هوایی پاك و آسمانی آبی به ي، ضمن اهدا هاي فسیلی چنان فراگیر شود تا بدون نیاز به استفاده از سوخت عزیزمان آن

  .چون گنجی تحویل آیندگان گردد ن میزان مصرف، همتری مان، ذخایر و نعمات خدادادي نفت و گاز با کم فرزندان
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  الملل نیب مکث شرکت
  

  چهار ساختمان باباطاهر، ابانیخي ابتدا الله، هتلي رو هروب ،یفاطمدکتر  ابانیخ تهران، 

  88962133 -021     88963203 -021  

  www.mksenergy.com   info@mksenergy.com 
  

  ژئوترمال چاهي رینمودارگ خدمات سماند،پ: يتوانمند
  

 برداري بهره منظور به) گرمایی زمین (ژئوترمال هاي چاه نمودارگیري هاي سرویس و خدمات ي دهنده ارائه الملل بین مکث شرکت
 الملل بین مکث شرکت ي شده اجرا موفق هاي پروژه جمله از. است ژئوترمال هاي نیروگاه در آن ي استفاده و پاك هاي انرژي از
  صورت به) چاه حلقه 11 (سبالن سایت گرمایی زمین هاي چاه نمودارگیري خدمات انجام ي پروژه به توان می زمینه این در

slick-line و wire-line ي باال حجم دیتول نیهمچن. گردید منعقد) سانا (ایران نو هاي انرژي سازمان با پروژه نیا .نمود اشاره
 دسته نیا زیر دروني  نحوه بر حیصح کنترل جهت در جانبه همه تیریمد و نظارت مستلزم گاز و نفتي اه چاهي حفار از پسماند
 الملل بین مکث شرکت ،يحفار از حاصل پسماندي باال حجم بر تیریمد رامونیپ نظر مورد اهداف به لیني راستا در .است مواد

 را سازي بومی و مربوطه تکنولوژي انتقال و دنیا مطرح هاي کمپانی زا حفاري، پسماند مدیریت هوشمند هاي سیستم ي هئارا قابلیت
  :نمود اشاره ذیل موارد به توان می پسماند هوشمند زاتیتجه ي ژهیو ازاتیامت جمله از. باشد می دارا
 ؛شدبا یمي حفار اتیعمل در الیس نوع هر جهت استفاده قابل که است جهان دری ستمیس تنها شده یمعرف هوشمند ستمیس  
 ؛نمود کنترل را پسماند ي هیتصف عمل توان یم مواقع تمام در ستمیسی کنترل ندیفرآ با  
 ؛بود خواهد ازین مورد چاه هري برای چگال و غلظت هر باي حفار مانیس ي تصفیه به قادري شنهادیپ ستمیس  
 عملیاتی سیکل به داًمجد و) حفاري محل در پسماند آب از درصد 70 بازیافت( شد خواهد بازیافت استحصالی آب 

  شود؛ می وارد
 هماند باقی حفاري پسماند حجم کاهش و پسماند آب بردن بین از با محیطی هاي آلودگی کاهش.  
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  رانیاي پرداز سازه مشاور نیمهندس شرکت
  

  6 ي ، شماره)بلوار ابطحی( خیابان بیستم بزرگراه کردستان، - تهران  

      021-88632190 ؛ 021- 88635850  

  www.sazehpardazi.com    info@sazehpardazi.com  
  

  پسماند تیریمد ،یآب روگاهین و سدی طراح: يتوانمند
  

ي ها رساختیزي بازساز میعظ فیتکل مقدس، دفاع انیپا با و رانیا مسلمان مردم شکوهمند انقالبي روزیپ از پس
ی گروه همت به ویی فضا نیچن در .افتاد نظام دلسوز و متخصصي روهاین و نیمسئول دوش بری سازندگ و کشوري اقتصاد

ي پرداز سازه مشاور نیمهندس داشتند، را مقدس دفاعی بانیپشت وی مهندسی طراحي ها میت در حضور قیتوف که نیمتخصص از
ی مهندس ي عرصه در تیفعال » میتوان یم ما  «شعار بهي بندیپا با گروه نیا. گذاشت وجود ي عرصه به پا 1368 سال در رانیا

  . است رسانده اتمام به کشور خارج و داخل در را پروژه 500 از شیب اکنون و کرد شروع رای مل بزرگي ها پروژه
. اشدب فعال شرکت سیتأسي ابتدا از ستیز طیمح و آب بخش تا شد باعث آن با مرتبطی مهندسي ها نهیزم و آب تیاهم

 فاضالب و و آب وي اریآبي ها شبکه ،يانرژ وی آب برقي ها روگاهین و سد رودخانه،ی مهندس ي حوزه با مرتبط مسائل
  :است ریز موارد شامل ها آن اهم که شود یمي ریگیپ بخش نیا در ستیز طیمح مباحث
 ها؛ تاالب و ها رودخانهی مهندس وي ساز بایز اء،یاحی ده سامان  
 نو؛ي ها يانرژ  
 ها؛ شبکه وی آب برقي ها روگاهین و سدهای طراح  
 پسماند؛ از برق دیتول و پسماند تیریمدي ها روش  
 ها؛ پروژهی طیمح ستیزی ابیارز  
 زگردهایر با مقابلهي ها روش.  
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   گستران موج شرکت
  

  البرز گستران موج شرکت دفتر ،دهقان پاساژ، مخابراتي رو هروب، )ره(ی نیخم امام یابانخ، بابلسر ،مازندران 

  35255865 -011    09112120802  

  
www.mojgostaranalborz.ir  

www.parscenter.com/mojgostaran    mojalborz@yahoo.com  
  

  ي دیخورشي ها ستمیس برق،ي ها مبدل دیتول :يتوانمند
  

  :هاي این شرکت عبارتند از ي فعالیت عمده
 کنورتري ها ستمیس ساخت DC به DC ؛ولت 380و ولت 220 و ولت 48 و 24 به 12 ولتاژ لیتبد جهت  
 خالصی نوسیسي نورترهایا ساخت PUR SIN WAVE؛يسراسر ي شبکه برق بهي باتري ها مبدل ا ی  
 ؛ولت 220ي ورود با آمپر 80 تا ولت 48ي باتري شارژرها و هیتغذ منابع ساخت  
 ولت 12ي نورترهایا ساخت DC ولت 110 به  AC؛لوواتیک 3 حد تا هرتز 400 فرکانس با  
 ي دیخورشي ها ستمیسي اجرا و یطراحOngrid,OFF Grid مختلفي ها توان در. 
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  رامان گستر تواني باد روگاهین شرکت
  

   8 احدو ،43 پالك شرق، فردوس بلوار تهران، 

  44041436 -021    112-44977342-021  

  www.wattwind.ir    info@pacificwind.co.nz  
  

  نوالکسیاي بادي فناور ،يبادي انرژ: يتوانمند
  

ي تکنولوژ از استفاده با ارزان و پاكی کیالکتر يانرژ دیتول هدف با) ندیو وات (رامان گستر تواني بادي ها روگاهین شرکت
ي  دهنده ارائه تنها شرکت نیا. است نموده آغاز را خود تیفعال 1394 سال از و شده سیسأت کشور داخل در نوالکسیا

 استفاده باي بادي ها روگاهین احداث وی طراح ند،یو وات شرکتی اصل محصول.  استرانیا در نوالکسیاي بادي تکنولوژ
ي تکنولوژ نیاي ساز یبوم ،یداخلي استعدادها و تواني ریکارگ به ویی شناسا با شرکت نیا. است نوالکسیاي تکنولوژ از
 موجبات و شده ظاهري ا توسعه نهاد کی نقش دري بادي انرژ ازي بردار بهره ي نهیزم در کشوري ها لیپتانس کردن بالفعل و

  .است آورده فراهم را پاكي انرژ دیتول ي حوزه در ها تیظرف ي توسعه وی خصوص بخشي ها هیسرما جذب
 سال از و است » سرعت  «یمعن به» Velocity «و »شیافزا«ی معن به» Increase« ي واژه دو از برگرفته) INVELOX (نوالکسیا

:  عبارتند ازبیترت به نوالکسیا ستمیسی اصل قسمت پنج. است نهاده برق دیتول نینوي ها يتکنولوژ ي عرصه به پا 2011
ی خروج و بادي انرژ لیتبد ستمیس ،يونچور ي دهیپد ي لهیوس به باد سرعت شیافزا باد، تمرکز و تیهدا ستمیس باد،ي ورود
  .باد
 قابل اورژانس وی خانگ مصارف تاي باد بزرگ مزارع دری روگاهین بزرگي ها نمونه از و است ریپذ اسیمق نوالکسیا

ي انرژ ،باد تر نییپا اریبسي ها سرعت دري مؤثرتر طور هب جیراي بادي ها نیتورب با سهیمقا در نوالکسیا. است اجرا وی طراح
  .داردیی کارا کشورمان ازی عیوس ي گستره دری یایجغراف لحاظ به بیترت نیبد و کند یم دیتول
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  خودروهاي الکتریکی بناشریفي گروه توسعه
  

  1131696717: کدپستی، 2 ي  ، طبقه42ساندز، پالك  ران، خیابان فردوسی، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان بابیته 

 021-66756975  021-66756974 ؛ 66756973-021 

  www.Banasharif.com    Info@Banasharif.com  
  

  خودروهاي الکتریکی : توانمندي
  

  تولیدي جهانرو–گذاري مشترك بین شرکت صنعتی  خودروهاي الکتریکی بناشریف، حاصل سرمایهي شرکت گروه توسعه
  :دشو بندي می هاي این شرکت در سه گروه تقسیم فعالیت. و دانشگاه صنعتی شریف است

 ؛ الکتریکیي  موتورسیکلت، خودرو و انواع وسایل نقلیهطراحی، ساخت و ایجاد خطوط تولید 
 ري، کنترلر، موتور الکتریکی، ت الکتریکی مانند سیستم مدیریت باي  قطعات وسایل نقلیهي طراحی، ساخت و توسعه

 ؛ري و غیرهت باي بسته
 الکتریکیي ان وسایل نقلیهی خدمات فنی به مشتري هئارا . 

 

 در هر سه زمینه مشغول فعالیت بوده است که در برخی موارد منجر به تولید محصول و در هاي گذشته شرکت بناشریف در سال
هاي  ، جعبهDC به DCتوان مبدل  از مواردي که منجر به تولید محصول شده است می. برخی منجر به تولید دانش شده است

ت، پک باتري لیتیومی کامل و بردهاي هوشمندسازي موتورسیکل ECUالکتریکی موردنیاز موتورسیکلت الکتریکی، بردهاي 
BMSالکتریکی ي هاي لیتیومی را نام برد که جزء قطعات و لوازم وسایل نقلیه  باتري جهت مدیریت و محافظت از باتري 
اما در کنار این موارد، محصول اصلی شرکت یعنی موتورسیکلت تمام برقی قرار دارد که با کیفیت و . شوند بندي می تقسیم
این موتورسیکلت، اولین موتورسیکلت . هاي خود، توجه بسیاري را در داخل و خارج از کشور به خود معطوف کرده است قابلیت

  . شده در کشور است که امیدواریم بتواند با برند ایران به سایر کشورهاي دنیا نیز صادر شود طراحی و ساخته
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  پژوه دیخورش فناورانی قاتیتحق ي سسهؤم
  

  سوم ي طبقه، 9 پالك ،هشتم بست بن، یهلال نجات استاد ابانیخ، زند مخانیکر ابانیخ ،رانته 

      021- 88899739 ؛ 88805845-021  

  www.net-solar.com    info@net-solar.com  
  

  يانرژ مصرفي ساز نهیبه ک،یئفتوولتاي ها ستمیسی طراح: يتوانمند
  

 نوآور محور دانش مرکز یک عنوان هبی آلمان وی رانیا متخصصان ازی جمعهمکاري  با دپژوهیخورش فناورانی قاتیتحق ي سسهؤم
ی حرارت و کیئفتوولتاي ها ستمیس ي طهیح در تیفعال تیمحور با) يدیخورش زاتیتجه ي حوزه دری داخل اختراع 13 ثبت با(

 مجوز بای خصوص بخش ي سسهؤم تنها زمرک نیا. پردازد یم مختلف خدمات ي هئارا به يانرژ مصرفي ساز نهیبه وي دیخورش
 ي حوزه در که است تهران استان معادن و عیصنا ي اداره از پژوهش ي پروانه ي دارنده وي فناور و قاتیتحق علوم، وزارت
   .دارد تیفعالي دیخورشي ها ستمیسي کاربرد پژوهش وي گذار هیسرما ي مشاوره ،يدیخورش زاتیتجه نصب وی طراح آموزش،
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  شایگان آژند انرژي تکتاشرکت 
  

  307 واحد ، سومي طبقه، 37 پالك ، خیابان قدس، بلوار کشاورز،تهران 

  88392164 -021    88392164 -021  

  www.Azhandenergy.com    info@Azhandenergy.com  
  

  هاي احتراق، پمپ، کمپرسورها ،کورهمیاییی شي، راکتورهایطراح: توانمندي
 

 بـا  ،االت، حـرارت و جـرم  یهـاي انتقـال سـ    دهی پدي ن در حوزهی نوي  و مشاورهیخدمات طراحمجري ،  يشرکت آژند انرژ  
ي  زات، توسـعه یـ  تجهيت شـرکت، طراحـی و بهـساز   یـ ي فعال نـه یزم.  استیاالت محاسباتینامیک سی د يها  استفاده از روش  

زاتـی  ی تجهي و بهـساز یتـوان بـه طراحـ     از جمله می  . است یاالت محاسبات ینامیک س ین د ی نو يها   و روش  ی خصوص يکدها
ع ی در صـنا يندهاي جداسـاز یهاي احتراق، پمپ و کمپرسورها، فرآ میایی، کوره ی ش ي، راکتورها ی حرارت يها  همچون مبدل 

ع ی و قطار در صنایما، خودرو، کشتیرانش هواپ شیهاي پ ستمیرودینامیک و سئ آي و بهسازیمی، طراحیپتروش و  گاز و   نفت
 ي و بهـساز ی طراحـ ی وع پزشـک ی در صـنا یهاي مصنوع ها و قلب  انتقال دارو در بدن، رگ     يها   روش ي  نقل، توسعه  و   حمل
  . مطبوع اشاره نمودي هیع تهویزات انتقال حرارت در صنایتجه
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 شرکت افزا محیط
  

  1915663368: ، کدپستی6، واحد 4، پالك بلوار گلشهر ، )جردن(تهران، نلسون ماندال  

 021-22057394  021-22016877 ؛ 22016776-021 

  www.afzamohitco.com    amc.co@jamejam.net  
  

  ز و کنترل پروژهمشاوره، طراحی، اجرا، مدیریت، آنالی: توانمندي
  

هاي  ها و نیز همکاري شرکت ترین کارشناسان، اساتید دانشگاه گیري از مجرب  با بهره1378سال  شرکت افزا محیط از
  .داردفعالیت  Harrison Group Environmental , INES, ENECOالمللی نظیر  معتبر بین

زیست و انرژي، قادر به مشاوره، طراحی،  مختلف محیطهاي  این شرکت با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص در زمینه
  . استمحیطی  هاي مختلف زیست اجرا، مدیریت، آنالیز و کنترل پروژه

  :برد توان موارد ذیل را نام هاي فعالیت این شرکت می ترین زمینه از مهم
 ؛آلودگی هوا  
 ؛آلودگی صدا  
 ؛آب و فاضالب  
 ؛د جامدئمواد زا  
 ؛وسیزیست دریایی و اقیان محیط  

 ؛سنجش از راه دور  
 ؛محیطی ارزیابی اثرات زیست  
 ؛ انرژيي هاي تولید بهینه سازي سیستم مدل  
 ؛بازیابی انرژي  
 ؛ممیزي انرژي 
 ؛محیطی  زیستي  مدیریت یکپارچه وزیست محیطی از قبیل ایزو، بهداشت، ایمنی و محیط هاي مدیریت زیست سیستم  
 هاي   باالخص انرژي خورشیدي، بادي و سیستم،پذیریدهاي تجد  انرژيهاي تولید سنجی، طراحی و ساخت سیستم امکان

  ؛بیوگاز
 جمله هوا، صدا واز زیستی  هاي مختلف محیط سازي ریاضی براي انتشار آلودگی مدل ....  
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 يانرژ برونتابشرکت 
  

  3 واحد، 21 پالك کوهسار، ي کوچه شفق، ابانیخ ا،یدر بلوار نژاد، پاك بلوار غرب، شهرك تهران، 

       021-88363749 ؛ 021- 88363748  

  www.bruntab.com     info@brunata.com  
  

  يانرژ شیپا وي ریگ اندازهي افزارها نرم و افزارها سخت دیتول ،يانرژ و آب مصرف تیریمد: يتوانمند
  

 نینخست. است موجود منابع ازي بردار بهره حیصح تیریمد ست،یز طیمح حفظ وي انرژ و آب منابع حفظي برا راه نیثرترؤم
 به اقدام ،يانرژ برونتابشرکت . هاست آن مداوم شیپا و ثرؤم عواملي ریگ اندازه از آمده دست به اطالعات ت،یریمد ابزار
 و دیتول اکنون و نمود رانیا به دانمارك از دور از خوانش تیقابل با کیالکترومگنت لوسنجف و سنج يانرژ دیتولی فن دانش انتقال
ی مصرفي ها يانرژی کیتفکي ریگ اندازه ابزارها، نیای اصل کاربرد. شود یم انجام کشور در کامالً زاتیتجه نیا ونیبراسیکال
 و نیاول عنوان بهی فرع قبض صدور. است آب وي انرژ مستقل حساب صورت صدور جهت ساختمان، یک در آپارتمان هر
. شود یم شناختهي انرژ مصرف کاهش و بهتر تیریمد جهینت در و نیساکن توجه وی آگاه شیافزا جهت گام نیثرترؤم

ي ها دستگاه جمله از ان،یبن دانش محصوالت ي کننده دیتول به لیتبد اکنون هم نهیزم نیا دري آور فن ي توسعه باي انرژ برونتاب
 ي ارائه امکان با  ...و pH معلق، ذرات فشار، دما، مانندی طیمحي پارامترها وي انرژ انواع شیپاي برا وب تحت دور از خوانش
 .کند یم صادر اروپا به را خود محصوالت و شده وب بستري رو ها خوانشي ا لحظه
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  نئوني انرژ سازان نهیبه شرکت
  

  سوم ي طبقه تهران، دانشگاهي فناور و علم پارك نانو،ی پژوهش مرکز کشاورز، بلوار به دهینرس قدس، ابانیخ تهران، 

  09383458626    021- 88987509 ؛ 88987294-021  

  www.neon-no.com    info@neon-no.com  
  

  يانرژ مصرفي ساز نهیبه: يتوانمند
  

 آموزشی و پژوهشی ي سسهؤعنوان م ژي نئون مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران بهسازان انر بهینه ي سسهؤم
سازي انرژي نئون نروژ   رسمی مرکز مهندسی بهینهي عنوان نماینده به 1392  در ابتداي سال31862بنیان به شماره ثبت  دانش
عنوان  ، به Norwegian Center for Energy Optimization- NEON ASسازي انرژي نئون مرکز مهندسی بهینه. دش ثبت
این مرکز متشکل از اعضاي . ، در نروژ ثبت شده است995686910شماره ثبت  بنیان با  آموزشی و پژوهشی دانشي سسهؤم

 هاي فعالیت خود را در ایران از سال زمینه االصل، باشد و به دلیل مدیریت ایرانی هاي سوئد و نروژ می علمی دانشگاه هیئت
افزارهاي پیشرفته   سازي انرژي با استفاده از نرم  بهینهي استفاده از دانش فنی غنی در زمینه  آغاز کرده و و در این مدت با2009

هاي آموزشی و پژوهشی  خارج از کشور موفق به اجراي پروژه گیري از نیروهاي متخصص در داخل و در سطح دنیا با بهره
، تحقیقاتی ایران و اروپا هاي مرکز در ایران، ایجاد ارتباط بین مراکز هدف اصلی فعالیت. ایران شده است آمیزي در موفقیت
هاي آموزشی توسط متخصصین این شرکت و اساتید مجرب تحت  دوره این امر با اجراي. است حوزه اسکاندیناوي خصوصاً

هاي  مرتبط با فعالیتي  هاي آموزشی پیشرفته  در دورهشرکت در ایران و همچنین حضور متخصصان ایرانی نظارت علمی این
المللی  هاي معتبر بین ها و نمایشگاه از مراکز تحقیقاتی و کنفرانس برگزاري بازدیدهاي علمی. ده استشمرکز در نروژ محقق 

 .استایران  هاي دیگر مرکز در  از جمله فعالیت،سازي دانش فنی انرژي با هدف انتقال و بومی ي هزدر حو
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  سوالريشرکت پژوهش انرژ
  

  مشهدي فناور وی علم پارك ،)قوچان -مشهد ي جاده(یی ایآس بزرگراه 10لومتریمشهد،ک 

  35425450-051      

  www.energysolar.ir    pes@energysolar.ir  
  

  يگردباد ي لوله ها، کننده حیتصح ،یعیطب گاز فشار لیتقلي ها ستگاهیا کن گرمي ها رکنترل دیتول: يتوانمند
  

 سوالر ي شده توسط شرکت پژوهش انرژدیتول کنترلر :یعیطب گاز فشار لیتقلي ها ستگاهیاي ها کننده حیتصح و ها رکنترل 
 ها ه هیدراتصورتی ک هب ها کن  خروجی از گرمگاز  حداقل دماي، تقلیل فشارهاي کن ایستگاه  گرميضمن نصب بر رو

 به ي وروديها  اپراتور ایستگاه تنها با وارد نمودن داده،با استفاده از کنترلر. کند تشکیل نشود را تعیین و کنترل می
 به ایستگاه، میزان افت ي گاز ورودی به ایستگاه، دبي وروداز گي، دما) گازبینوع ترک(ایستگاه نظیر وزن مخصوص 
 یجه شدن گاز و در نتدراتهی هي دمایین قادر به تع،(Box) شده  مشخصيها  محلدر ...فشار مورد نیاز در ایستگاه و 
کن   گرمیب ترتینابه . است) یاز مورد نیزان از متر شیو نه ب(ی  کافي گرمادی توليکن برا صدور فرمان به مشعل گرم

 20 تا 15 نی بییجو  به صرفهتوان ی روش مینبا استفاده از ا. کند ی مصرف مینه فشار سوخت بهیل تقلیستگاهموجود در ا
 . یافتکن دست  درصد در مصرف سوخت گرم

 گاز انیجر یک که متحرك ي قطعه چیه بدون استي ا لهیوسي گردباد ي لوله : گردباديي لوله طور به را) هوا (رفشارپ 
. است تر خنکي گرید و تر مگري ورود انیجر از ها انیجر نیا از ییک ؛کند یم میتقس فشارتر کم انیجر دو به زمان هم
 نیا. ردیگ یم قرار استفاده موردي ا نقطه کار خنکي برا فشردهي هوا عیصنا در تر شیب حاضر حال در لهیوس نیا

 ها شگاهیپاال و ها یمیپتروش ها، روگاهین فلزات، ذوب ي کارخانه جمله ازي کاري باالي دماي داراي ها طیمحي برا لهیوس
 مشابه محصوالت به نسبتي باالتر راندماني دارا شرکت نیاي دیتولي گردباد ي لوله. بود دخواه رکاربردپ اریبس

  .استی داخل وی خارج
 
 



 

 

64   
  
  

 انهیخاورم نیماش نیتوربي کاال نیمأت شرکت
  

  رانیایی فضای مهندس ي پژوهشکدهی جنوب درب ران،یسول ابانیخ کرج، میقد ي جاده 16 لومتریک تهران، 

  66282155-021 ، 66284014 -021، 66284945-021  

  www.turbinemachineparts.com    info@turbinemachineparts.com  
  

  نیتوربي روتورها ساخت وی طراح: يتوانمند
  

 استفاده با ثابت و دوار آالت نیماش قطعات،ي بازساز ،يساز نهیبه ،یمهندس خدمات و ساخت وی طراح ي نهیزم در شرکت نیا
ي گـاز ي هـا   نیتـورب  داغ و سـرد  ي  هیناح استاتور و روتور انواع ساخت به توان  یم راستا نیهم در. است فعال باالي  رآو  فن از

ي کمپرسـورها  روتـور  سـاخت   و Siemens و GE بخـار ي  ها  نیتورب روتور کامل ساخت ،Ruston و Solar نیتورب همچون
  :کرد انیب ریزی نیع مثال با توان یم را ستیز طیمح در التمحصو نیا ءارتقا ریثأت و عملکرد که کرد اشاره وژیفیسانتر
 در 1380 ي دهه لیاوا از که آماك طرح عنوان با استی طیمح ستیز طرح یک اهوازي هوای آلودگ کاهش جامع طرح
 ساخت و ریتعم در رای کوچک نقش انهیخاورم نیماش نیتوربي کاال نیمأت شرکت و گرفت قرار نفت وزارت کار دستور

 زانیم رشیپذ تیظرف شیافزا هدف با طرح نیا مرکز از زیگري کمپرسورها وي گازي ها نیتورب انواع ي مجموعه ءتقاار
 و) روز در معکب فوت هزار 500 حدود (ادیز مقدار به نیسنگ گاز سوزاندن ازي ریجلوگ و نفتي بردار بهره ندیفرا در گاز

  .کند یم فایای مسکون مناطقی کینزد دری طیمح ستیزی آلودگ
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 یزد سپهري انرژ بازمانی صنعتي دیتولشرکت 
  

  8916855743: یکدپست، 6 پالك گلنار، ي کوچه ،يزدی یمیکر دیشه ابانیخ ،)ع (حسن امام دانیم ه،ییصفا یزد، 

      035-38248202 ؛ 035- 38247460  

  www.besycompany.ir     bazmanenrgysepehr@gmail.com  
  

  يدیخورش کن گرم شیپ ،يانرژ مصرفي ساز نهیبه: يتوانمند
  

 :هاي این شرکت عبارتند از فعالیت

 ؛دیتول دري انرژ مصرفي ساز نهیبه 

 برق و گازي انرژ مصرف کاهش.  
  :شرکت نیز عبارتند از خدمات و محصول

 ؛)اختراع (باالی حجم یدب باي دیخورشي انرژ از استفاده با کن گرم شیپ 

 اختراع(ی حرارتی ابیباز با مصرف کمي ها مشعل(. 
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  تامکار گاز زاتیتجه ساخت شرکت
  

  58 الكپ ،یبهرام بابک ابانیخ ،ظفر ابانیخ از باالتر ،)عج (عصریول ابانیخ ،تهران  

 021-88799140  021-865787790 ؛ 021- 88196945 

  www.tamkargas.ir    Alapad@tamkargas.com  
  

   CNGزاتیتجه ،يانرژ مصرفي ساز نهیبه: يتوانمند
  

  :هاي این شرکت عبارتند از فعالیت
 ؛منظور کاهش فلرینگ ساخت تجهیزات به 
  ساخت تجهیزات صنعتCNG؛ 
  گازرسانی به روشCNG؛ 
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  جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان
 

  7915913145:  کدپستی،مرکز جهاد دانشگاهی هرمزگانهرمزگان، بلوار امام خمینی، ابتداي خیابان دانشگاه،  

  33687713 -076 ، 33684401  -076 ،33684410-076  

  www.jdhor.ac.ir    hr@acecr.ac.ir  
  

 ساز ساخت دستگاه آب: نمنديتوا
  

سازي آب براي مناطق  کند و مشکل تأمین و ذخیره ساز، آب مورد نیاز را در هر کجا و هر زمان تولید می دستگاه آب
تنها آب  دستگاه تولید آب نه. نماید هایی که دسترسی به آب سالم و بهداشتی ناممکن است را حل می دورافتاده و مکان

کننده به آب سالم،  محیطی پاسخگوي نیاز مصرف گونه آلودگی زیست تولید می نماید، بلکه بدون هیچشرب با کیفیت باال 
فیلتراسیون مجدد و مداوم آب تولیدي، همواره تازگی و . بهداشتی و عاري از هرگونه آلودگی در هر مکان و زمان است

ساز متناسب با دما و رطوبت هواي ورودي  ي آبها عموماً میزان تولید آب در دستگاه. نماید سالمت آن را تضمین می
 فعالیت ي محدوده. شود تر می ها بیش تر باشد، تولید آب این دستگاه اي که هرچه رطوبت و دما بیش گونه است، به) محیط(

مطابق با شرایط آب و هواي (  درصد است 30–90گراد و رطوبت نسبی   سانتیي  درجه15-40ها در دماي  این دستگاه
توان به  می) ساز آب(از مزایاي دستگاه تولید آب . تر از این مقادیر بازدهی مناسبی ندارند و کم) هاي جنوبی کشور اناست

 سرویس و نگهداري بسیار پایین، تکنولوژي فیلتراسیون نوین، ي  انتقال آب، هزینهي کشی با توجه به شبکه عدم نیاز به لوله
 .اندازي ساده اشاره کرد  ناچیز و نصب و راهي دگی با هزینهتولید آب کامالً سالم و عاري از آلو
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   شمال شیپا بهتاشرکت 
  

 
 سوم، ي طبقه ران،یا محدودی جراح مرکز جنب شعار،ی باستان بلوار ن،یصابر چهارراه گلسار، شهرك رشت،
   4163938116 :یکدپست، 11 واحد

  33732957-013    09111370987  

  www.behtapayesh.com    info@behtapayesh.com  
  

ي ها جیپک ساخت وی طراح پسماند، تیریمد فاضالب، و آب عیصنا آب، مصرف تیریمدي ها سامانه مشاوره،: يتوانمند
  یبهداشت وی صنعتي ها پساب ي هیتصف

  

 مرتفع و ایدن روز دانش بری مبتنی مهندس ي نهیبهي راهکارها ي ارائهي راستا در شـمال  شیبهتـاپا یمهندس انیبن دانش رکتش
 .دارد تیفعال خاك، و آب ي حوزه دري ور بهره شیافزا وی طیمح ستیز معضالت و ها چالش نمودن

 بر عالوه ر،یاخي ها سال در ستیز طیمح معتمد شگاهیآزماي انداز راه و مختلفی تخصصي واحدها جادیا با شـرکـت ـنیا
ي بهساز و ءایاح رینظ خاك و آبی مهندس علوم با مرتبطي ها نهیزم ي ههم در مشاور مـهندسـی -یفن خـدمـات ي ارائـه
 ساخت وی طراح  وپسماند تیریمد فاضالب، و آب عیصنا آب، مصرف تیریمدي ها سامانه ،يا رودخانهي ها ستمیاکوس
 کنترل و شیپا زاتیتجه ي سازنده و طراح شرکت نینخست عنوان به ،یبهداشت وی صنعتي ها پساب ي هیتصفي ها جیپک
ي ها شاخص سنجش و...)  وي ا گلخانهي ها کشتي اریآب زمان تیریمد هوشمند ي  سامانه رینظ( يا گلخانهي مایکروکلیم

داریپا ي توسعه به کمک و کشوریی خودکفاي راستا در ،رانیا دری آبي ها طیمح و ها سازه در انیجری فیک وی کم 
  .است نموده اقدام ست،یز طیمح



 

71   
  
  

  

   کویر ي شرکت پویاشیمی نوآوران الماس ستاره
 

  فناوري، پارك علم و فناوري یزد یزد، بلواردانشجو، مرکز زیست 

  38243208-035       

  www.pooyashimi.com    pooyashimi93@gmail.com  
  

  هاي صنعتی، تولید سانتریفیوژ پساب: توانمندي
 

تریفیوژهاي صنعتی نسا  از جمله اهداف شرکت ساخت انواع.ه است آغاز کرد1393فعالیت خود را از تیرماه این شرکت 
 .استي پیشرفته پاي کشورها هم سنتی و حرکت هاي تولیدي کشور از حالت جهت خروج بخش
هاي تولید، زمان انجام فرآیندها،  بسیاري از هزینه دنتوان ها می این مجموعه دستگاه اقتصاد مقاومتی در راستاي اهداف

در جهان امروز  ها نآپذیري  محیطی بخش تولید را کاهش و رقابت ماهر و حتی مشکالت زیست نیازمندي به نیروي کارگر
  .دن دهاءرا ارتق

تبدیل و در تولید این مجموعه  جهانی  خود در نظر دارد به یک برندي شده سازي ا تکیه بر دانش فنی بومیین شرکت با
  .نظر شود و خاص، صاحب پیشرفته هاي دستگاه
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  آزما ژن ایپوي دیتولی قاتیتحق شرکت
  

  39 واحد، 5 ي طبقه، 12 ي شماره ساختمان ،)کوکب(ی اکرم دیشه بست بن پاسداران، ابانیخي ابتدا، تهران 

  26703967-021    26703965-021  

  www.pgazma.ir    , info@pgazma.ir pouyagene@gmail.com  
  

  یسم باتیترک به آلوده پساب و آب ي کننده هیتصف لتریوفیب آب و پساب، ي تصفیه: يتوانمند
 
  :عبارتند از PGA لتریوفیبي ایمزا

 ؛ستیز طیمح حفاظت سازمان مجاز حد تا آلودهي ها پساب و آب از ها ندهیآال انواع  درصد99 تا 95 کاهش  
 ؛یبتني ها حوضچه به ازین بدون و وستهیپ صورت هب هیتصف ندیفرا  
 ؛یخروج آب از مجدد ي استفاده تیقابل  
 ؛ممکني فضا نیتر کم به ازین  
 ؛ممکن ي نهیهز نیتر کم باي نگهدار و استفاده سهولت  
 ؛ییایمیش مواد انواع افزودن به ازین عدم  
 ؛ییجا هجاب و حمل تیقابل  
 ؛یسم باتیترک به آلودهي ها پساب و ها آب انواع ي هیتصف تیقابل  
 ؛استفاده مورد يها زمیکروارگانیم وی طراح نوع به توجه با کشور در ستمیس نیا  بودنفرد به منحصر  
 جیرایی ایمیش وی کیزیفي ها ستمیس به نسبت تر کم مراتب به متیق.  
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   انرژي سبز آینده ي شرکت توسعه
 

  تهران، انتهاي بزرگراه شهید ستاري، میدان دانشگاه، بلوار شهداي حصارك، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

  43844341-021    43851168 -021  

  www.tesacorp.ir      saaei.tesacorp@gmail.com  
  

  کن شیرین زدایی، آب خدمات مهندسی، مشاوره، نمک: توانمندي
 

 خدمات مهندسی، مشاوره و همچنین تحقیق و ي  راهکارهاي علمی و عملی در جهت ارائهي این شرکت توانایی ارائه
هاي  در حال حاضر یکی از بخش. باشد هاي مختلف را دارا می زدایی آب دریا از روش هاي مرتبط با نمک  حوزهتوسعه در

کن هیبریدي حرارتی غشائی با استفاده از  شیرین  دستگاه آبي  پروژهي  انرژي سبز آینده، توسعهي اصلی شرکت توسعه
عنوان موتور محرك اصلی و با  به سوز یا دیزل  داخلی گازموتورهاي احتراقدر این طرح از . موتور احتراق داخلی است

کن حرارتی  آب شیرین) هیبرید( تلفیقی کن در سیکل  خنک کارگیري از حرارت اتالفی موتور شامل گازهاي داغ و آب به
با یا سري  صورت موازي کارگیري فناوري اسمز معکوس به با به .گردد استفاده می)  اسمز معکوس (کن غشائی  شیرین و آب

. کردکن را با یکدیگر ادغام نمود تا از مزایاي آن استفاده  شیرین توان آب خروجی هر دو آب کن حرارتی، می آب شیرین
هاي   ناخالصیي کلیه ( آب TDSاین سیستم هیبرید با توجه به شرایط مختلف تقاضاي بار الکتریکی و آب شیرین، دما و 

 درصد تولید آب شیرین و توان تولیدي را متناسب با شرایط مورد  کننده، ده از یک کنترلتواند با استفا ، می )موجود در آب
 تا ppm5000 بین TDSشور با  هاي شور و لب سازي آب از این سیستم براي شیرین. نظر و حالت بهینه تغییر دهد

ppm50000گردد  استفاده می .  
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   سبزي انرژ تک دانش شرکت
  

  5105 واحد ،یمیپتروش و گاز نفت، ساختمان فارس،ي فناور و علم پارك ن،یآر شهرك ،یحساب دکتر بلوار راز،یش 

  36241831 -071    36241831 -071  

  www.gestco.ir    Info@gestco.ir  
  

  یصنعتي ها پساب ي هیتصف: يتوانمند
  

 ي هیتصفي برا نینوي ها روش ي دهنده توسعه و فناورانه ،یصنعت ي تجربه سال ستیب با سبزي انرژ تک دانش شرکت
 اسپنت پساب ي هیتصف ي نهیزم دري ا یافته توسعه ي نمونه ،یمیپتروش و گاز نفت، عیصنا خطرناك وی صنعتي ها پساب
 به موفق و نموده ارائهی کیالکتر انعقاد وی ستیکاتال مرطوبي هوا نویداسیاکس مرطوب،ي هوا ونیداسیاکس شامل کیکاست

  . است شده کیکاست اسپنتي ها پساب COD درصد 95 از شیب کاهش
   :است لیذ شرح به هوا وی صنعت پسابي  هیتصف ي نهیزم در شرکتی صنعتي ها تیفعال ترین عمده
 پساب واحد ي سازي فرآیند تصفیه بهینه BD/SR ؛1392-1395ندر امام، پتروشیمی ب 
 هاي   پساب صنعتی و تولید آب صنعتی براي پتروشیمیي هاي تصفیه سازي مصرف آب و انرژي، طراحی سیستم کمینه

 ؛1394- 1395فسا، جهرم، فیروزآباد و داراب، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
 ؛1395از،  تفکیک پسماند شهرداري شیري استاندارد براي کارخانه  مناسب وي طراحی تهویه 
 هاي صنعتی پاالیشگاه گاز پارسیان و بندرعباس،   پسابي سنجی، طراحی اولیه و تفصیلی تصفیه  امکاني نظارت بر پروژه

  ؛1388- 1390
 1391-1393 ،ریز، فارس نو، داراب هاي سیمان نی  پساب صنعتی کارخانهي طراحی واحد تصفیه. 
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  گستران آب سارویه  شرکت دانش
 

 
خیابان طبرستان، میدان دانشجو، پارك علمی و فناوري ریاست جمهوري، مرکز رشد واحد فناوري ساري، 
   اولي طبقه

  09111540564 ؛ 09112532593    33394014-011  

  www.abyaban.com    info@abyaban.com  
  

  س، شناسایی و ردیابی منابع آب زیرزمینی تولید و خدمات الکترومغناطی: توانمندي
  

 ي با کادري مجرب از متخصصین دانشگاهی در زمینه» آبیابان«گستران آب سارویه با برند  شرکت سهامی خاص دانش
 دستگاه الکترومغناطیس اکتشاف منابع آب ي اي در زمینه  خدمات مشاورهي سازي و ارائه  زیرزمینی، با تجاريهاي آب

 شور و شیرین، هاي یابی، تعیین محل حفر چاه، شناسایی آب هزینه و دقتی باال به آب اي کم وانسته است به شیوهزیرزمینی، ت
در این شیوه از مطالعه و فناوري دریافت . ردیابی قنات و مطالعات فرار آب سدها در ایران و کشورهاي همسایه بپردازد

اند، مدنظر  هاي دستگاه که به یک کپسول متصل شده هاي بسیار پایین الکترومغناطیس توسط آنتن  فرکانسي امواج در بازه
هاي ژئوالکتریک از قبیل شرایط آب و هوایی، اختالف توپوگرافی  هاي اکتشافی مانند روش است و محدودیت سایر روش

ها توسط دستگاه و اپراتور آن، این  آوري آن بعد از دریافت اطالعات و جمع. وجود ندارد) شناسی زمین(و نوع آبخوان 
شوند و در نهایت مسیر حرکت آب زیرزمینی، عمق، حجم، کیفیت و ضخامت  ها با معادالت هیدروژئولوژي ادغام می داده

 متري از سطح زمین قابل شناسایی و ردیابی خواهد 300اي و خطی در هر نقطه از سطح زمین تا عمق  صورت نقطه اشباعی به
تر نسبت به سایر   کمي هاي بسیار زیادي از لحاظ سرعت، دقت، عمق بررسی و هزینه شده برتري  دستگاه اختراع.بود

 .هاي معمول ژئوفیزیک مانند ژئوالکتریک دارد روش
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  انیرانیا صنعت شیپا انیرا شرکت
 

 
 ساختمان رسالت، اتوبان وی شرق گلبرگي ها ابانیخ نیب ،یجنوب دیرش ابانیخ تهرانپارس، اول ي فلکه هران،ت

  1651757949 پستی کد ، 15 واحد ،4 ي طبقه ،133 پالك ونوس،
  09122306802    021-77706349 ؛ 021- 77956451  

  www.raipa.com    
info@Raipa.com  

raipasanaat@gmail.com  
  

  فاضالب ي هیتصف جیپک ها، ندهیالآ شیپا: يتوانمند
  

  :ي این شرکت عبارتند از هاي عمده فعالیت
 ؛کشور سطح در یطیمح ستیز يها ندهیآال نیآنال شیپا جامع افزار نرم ساخت و دیتول 
 ؛یبهداشت و یصنعت ياه فاضالب ي هیتصف هوشمند يها جیپک ساخت و دیتول 
 ؛کشور سطح از شده يآور جمع يها داده عیتجم ستمیس پورتال ي نسخه ي ارائه 
 زریآناال ساخت و یطراح T VOC؛ 
 ستمیس ساخت و یطراحMultiplexer  ؛همسان ي ندهیآال منابع يبرا زرهایآناال و يافزار سخت دیخر در ییجو صرفه يبرا  
 یخروج ي دوحالته مانفر نگیتوریمان ستمیس ساخت و یطراح Bag House؛  
 کنترلي ها ستمیس، زرهایآناال، سنسورها انواع شامل قیدق ابزار انواع از یافتیدر ریمقاد نگیتوریمان ي سامانه مبتکر نیاول 

 ؛آب و هوا یفیک کنترل و شیپا يها ستگاهیا و
 2ی کمپان زا یصنعت نگیتوریمان و یصنعت کنترل قیدق ابزار و زاتیتجه فروش ي نمایندهT ؛هیترک 
 ي  نامهیگواه يدارا ISO 27001ي نامهیگواه و اطالعات تیامن ISO9001- 2008 شرکت از BUREAU VERITAS؛ 
 ؛یعیطب منابع بزرگان شیهما در سیتند و مدال اخذ 
 کشور ستیز طیمح حفاظت سازمان ي شده یمعرف يها شرکت عضو. 
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  شرکت رنگین پوشش
  

  1304 پالك ،تر  بري  کوچه، بلوار امام خمینی، فردوسیه،شهریار 

  65466058-021    65466878-021  

  www.ranginpooshesh.com      info@ranginpooshesh.com  
  

   پساب آبکاريي تصفیه: توانمندي
  

سازي سطح، آبکاري   شستشوي قطعات در مراحل مختلف آمادهي لباً پساب ایجادشده از واحدهاي آبکاري که در نتیجهغا
هاي   با توجه به نوع فرآیند آبکاري ممکن است حاوي ترکیبات قلیایی، اسیدي، یون،شود و عملیات تکمیلی ایجاد می
 و با توجه به نوع یستزیست مجاز ن هایی در محیط  دفع چنین پساب.باشد... ها و ورظرفیتی، سیان فلزي، ترکیبات کروم شش

جدول مورد تائید (شرایط استاندارد داراي شده  سازي مناسب بر روي آن صورت گیرد تا آب تصفیه باید عملیات خنثیپساب، 
شده  سیستم ارائه. هاي سطحی و یا مناسب براي کشاورزي گردد هاي جذبی، اتصال به آب  جهت دفع در چاه)زیست محیط

گیري پارامترهاي   عملیات انتقال پساب، مخلوط کردن، تزریق مواد شیمیایی، اندازهي توسط این شرکت قادر است کلیه
یا ) Batch(اي  صورت مرحله صورت کامالً اتوماتیک با کنترل کامپیوتري به را به... ، فیلتر کردن و )ORP و pH(شیمیایی 

  . پساب انجام دهدي تصفیهجهت ) continuous(پیوسته 
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  فلزابشرکت 
  

  15طلب، پالك   شهید حقیقتي تهران، خیابان سپهبد قرنی، کوچه 

  021- 88895012؛ 021- 88891312؛  16-88895013-021  

  www.felezab.com    environment@felezab.com  
  

   پسابي هاي کیفیت آب و تصفیه  سیستميمشاوره، طراحی، ساخت و اجرا: توانمندي
  

  :هاي این شرکت عبارتند از فعالیت
 ؛ پسابي هاي کیفیت آب و تصفیه  سیستميمشاوره، طراحی، ساخت و اجرا: خدمات مهندسی  
 ؛ پسابي هاي تصفیه راي طرح در سیستمارزیابی فنی واحدهاي تولید پساب پیش از اج: ممیزي  
 ؛ کاري  پساب متناسب با نیاز چرخهي  تصفیه،طراحی سیستم کیفیت آب: طراحی  
 ؛انجام آزمایش جارتست: عملیات آزمایشگاهی  
 ؛ پساب در مقیاس کاربردي کوچکي سازي کیفیت آب و تصفیه شبیه: پایلوت  
 ؛زیستی سیستم یطتوجیه اقتصادي و مح: زیستی  محیط-ارزیابی اقتصادي  
 ؛ پسابي اجراي صنعتی سیستم کیفیت آب و تصفیه: برداري صنعتی اجرا و بهره   
 پایش آنالین و نظارت منظم و پیوسته در نگهداري از سیستم: پایش. 
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   فیشر میشمي فناورشرکت 
  

 
   3002 واحد اوران،ین ساختمان ،یمانیرسلیام نبش اوران،ین تهران،: دفتر مرکزي

  2101 واحد ،9 ي طبقه تهران، نور برج ،یطالقان تقاطع ،)عج (عصریول ابانیخ تهران،: فروش دفتر

      021- 88383828 -31 ؛ 021- 26113378  

  www.shamimsharif.ir    info@shamimsharif.ir  
  

   فاضالب و هوا آب، ي هیتصف: يتوانمند
  

، هـوا و   آبي تـصفیه هـاي نـوین     سیـستم ي  فناوري شمیم با تکیه بر دانش فنی روز دنیا در زمینـه ي بنیان توسعه شرکت دانش 
  :عبارتند از این شرکت ي ده عم اهداف.فاضالب فعالیت دارد

 ؛یصنعتي ها فاضالبی طیمح ستیز مشکالت رفع 
 ؛فاضالب و آب یضدعفون و هیتصف نینوي ها ستمیسي ساز یبوم 
 ؛فاضالب و آبی ضدعفون و هیتصف ندیفرآ در سهولت 
 ؛فاضالب و آب ي هیتصفي جاري ها نهیهز ریچشمگ کاهش 
 آب از نهیبه ي استفاده.  

  

هاي تصفیه و ضد عفونی هوا، آب و فاضالب   را بر امور مشاوره، طراحی، مهندسی و اجراي سیستمفعالیت خوداین شرکت 
هاي صنعتی، بهداشتی و   فاضالبي سازي سیستم تصفیه همچنین این شرکت اقدام به تولید و بومی. متمرکز نموده است

هاي تصفیه و ضدعفونی کنونی را  ت مرسوم سیستمبیمارستانی و همچنین دستگاه ازن ژنراتور نموده است که بسیاري از مشکال
 .کند پذیر می امکان استفاده و راهبري آسان آن را براي صنایع مختلف امکان، برطرف و با کارایی و راندمان بسیار باال
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  شرکت فنی و مهندسی کیمیا فرایند نقش جهان
 

  10 ي زي فناوري، واحد شمارهسا اصفهان، شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان، مجتمع تجاري 

       031-33932372 ؛ 3393237-031  

  www.kfnco.com    kimiafn-co@istt.ir  
  

   پساب صنعتیي تصفیه: توانمندي
 

عنوان یک  شرکت کیمیا فرایند نقش جهان فعالیت خود را در مرکز رشد واحدهاي فناور شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان به
 پساب صنعتی، به ي هاي تصفیه  شرکت شامل اجراي سامانهي خدمات قابل ارائه. ز نموده استبنیان آغا شرکت دانش

باال به  )COD(خواهی شیمیایی  هاي صنعتی با اکسیژن  پسابي تصفیه. هاي مختلف شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی است روش
 هاي هاي باال توسط روش هاي با امالح و آالینده  آب و پسابي هاي اکسیداسیون و اکسیداسیون پیشرفته و همچنین تصفیه روش

سنجی فنی و اقتصادي و  از دیگر خدمات قابل ارائه باید به امکان.  شرکت استي جذب، رزینی و غشائی از خدمات قابل ارائه
 .ره نموددستیابی به دانش فنی تولید مواد شیمیایی خاص و وارداتی مورد استفاده در صنایع مختلف در مقیاس صنعتی اشا
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  پژوهان ي بنیان دانش  مؤسسه
 

 
  22 باغ بانک، پالك ي تهران، خیابان دکتر شریعتی، دوراهی قلهک، خیابان بصیري، نبش کوچه

   1657163871: کدپستی

      021-22604652 ؛ 021- 22640490  

  www.bonian.org    info@bonian.org  
  

  ها کن و ساخت انواع آب شیرین طراحی: توانمندي
  

، )RO, UF, NF(هـاي غـشائی    کـن  شـیرین  طراحـی و مهندسـی آب  «:  بنیـان دانـش پژوهـان عبارتنـد از    ي  هاي مؤسسه فعالیت
رف تولید بومی نانوافزودنی کاهش مص«، »ي راه تکنولوژي ترسیم نقشه«یابی به دانش فنی  ، دست»و هیبرید ) MED(حرارتی  
هاي موجود، قـادر   کارگیري آخرین تکنولوژي این مؤسسه با به. هاي مدیریتی و تولیدي دیگر از فناوري و بسیاري» سوخت
  :هاي جامع شامل موارد زیر براي حل مشکالت مربوط به آب است حل ي راه به ارائه
 MED-TVC :   ست که به دلیل دماي پـایین  این روش بر مبناي تبخیر و چگالش آب در چندین مرحله در شرایط خأل ا

هاي حرارتی دیگـر   زمان در میان روش ویژه براي واحدهاي تولید هم عملیاتی و طراحی عالی، استفاده از این روش به       
  در حال رشد است؛

 RO/NF :هاي غشائی    تکنولوژيRO/NF  کیفیت متفاوت . زدایی هستند ترین کاربرد در تأمین آب و نمک      داراي بیش
اندازي سریع و آسان، مطالعات و تجربیات متعدد از مزایـا و دالیـل      الر بودن تجهیزات، نصب و راه     آب ورودي، مدو  

هـاي   کـن  شـیرین  توان بـرق مـورد نیـاز آب    هاي خورشیدي، می در صورت استفاده از پنل  . رشد سریع این روش است    
 .اسمز معکوس را از طریق انرژي خورشیدي تأمین کرد
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  آرتا سپهر کاویان شرکت
 

 
   سومي ، طبقه7، واحد 26تهران، خیابان وزرا، کوي سی و یکم، پالك : دفتر مرکزي

   A211  ي دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرك علمی و تحقیقاتی، شماره: ي اصفهان شعبه

  021- 88774285   021- 88795896 ؛ 021- 88795895 

  09100104333      

  www.artasco.com    hosein.ghanavati@artasco.com  
  

 کن، شیرین  فاضالب، آبي هاي نو، پسماند، تصفیه  انرژيي برداري در زمینه مشاوره، طراحی مهندسی، ساخت و بهره: توانمندي
   هواي تصفیه

  

 فعالیت این شرکت در خصوص ي زمینه. تحقیق سپاهان است بنیان فرا انش شرکت دي مجموعه شرکت آرتا سپهر کاویان زیر
هاي نو و تجدیدپذیر، تبدیل  ویژه انرژي محیطی به هاي زیست  زمینهي برداي در همه مشاوره، طراحی مهندسی، ساخت و بهره

ولید بیوگاز از لندفیل، خطوط پردازش هاي بهداشتی، ت سوز، لندفیل هوازي، زباله هاي هضم بی پسماندها به انرژي از جمله سیستم
هاي  کن شیرین محیطی، آب ها و مطالعات جامع زیست هاي شهري و صنعتی، طرح  فاضالب و پسابي خانه پسماندها، تصفیه
. هاي مناسب است ها و انتخاب تکنولوژي سنجی پروژه  هوا و بوي نامطبوع و بیوگاز، بررسی امکاني هاي تصفیه صنعتی، سیستم

  .  مهم این شرکت استي  پساب و تولید بیوگاز با استفاده از پسماند شهري دو پروژهي هتصفی
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  ورزان آریا فن شرکت
 

  9تهران، خیابان خرمشهر، خیابان ایازي، پالك  

  88503633 -021      

  www.ariafan.com    plasma@ariafan.com  
  

  ) با تکنولوژي پالسماsyngasسوزاندن زباله و تولید (PLASMA GASIFICATION مدیریت پسماند، : وانمنديت
 

  ي المللی ورزیده در حوزه آوردن تیم علمی، اجرایی، فنی و بین هم ورزان با گرد بخش پالسما تکنولوژي شرکت آریا فن
PLASMA GASIFICATION)  سوزاندن زباله و تولیدsyngasي   ارائهي آماده)  تکنولوژي پالسماي وسیله رژي از آن به و ان

 هاي بیمارستانی، هاي سمی و خطرناك از قبیل زباله الخصوص زباله  حساس و رفع مشکل زباله است؛ علیي خدمات در این حوزه
 .ها است خطر آن آوري قطعی امحاء کم که پالسما تکنولوژي تنها روش و فن... پتروشیمی، نظامی و 

شوند که در این دما پیوندهاي   سوزانده می5000kها در دماي   زبالهPLASMA TORCHکارگیري   این روش با بهدر
هاي خاص   روشي وسیله شوند؛ سپس به  خود تبدیل میي دهنده مولکولی مواد سمی و خطرناك شکسته و به عناصر تشکیل

از ... ساز توانایی تولید الکتریسیته، گاز متان و  بخش انرژيشوند و با طراحی  مانده تصفیه می گازسازي گازهاي سمی باقی
فرایند وجود خواهد داشت که محصول نهایی پس از ترکیب زباله و همچنین محاسبات دقیق علمی و بازرگانی جهت 

  . صورت دقیق اعالم خواهد شد سنجی اقتصادي به بازگشت سرمایه در قالب طرح امکان
 زیست ها و حفظ محیط هاي دنیا براي مقابله با مشکل زباله ترین روش لوژي جزء آخرین و کارآمدشایان ذکر است که این تکنو

 جهان مانند آمریکا و کانادا است که به همت تیم علمی، فنی ي است که تنها در اختیار تعداد معدودي از کشورهاي پیشرفته
 سازي  لیزر و پالسماي دانشگاه شهید بهشتی بومیي  و با همکاري استادان پژوهشکدهورزان و بازرگانی شرکت آریا فن

 .شده و در کشور ایران و منطقه قابل استفاده است
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   گستر هانا شرکت انرژي
 

  2، واحد 129، پالك )4گلستان (تهران، پاسداران، خیابان افشاري، خیابان توحیدي  

      021-22576949 ؛ 22781710-021  

  www.energyhana.com    info@energyhana.com  
  

  هاي پتروشیمی هاي حفاري نفت، گاز و سایت مدیریت پسماند، دکل: توانمندي
 

هاي  هاي حفاري چاه گستر هانا عمدتاً مشتمل بر کنترل و مدیریت پسماند دکل محیطی شرکت انرژي راهکارهاي زیست
هاي پتروشیمی است که ضایعات تولیدشده در عملیات حفاري و پاالیش را تا حد استاندارد  ي سایتنفت و گاز و پسماندها

فرایند مدیریت پسماند حفاري این شرکت با رویکرد ترجیحی که بر کاهش تولید پسماند تا . دهد زیستی کاهش می محیط
  :دفع ایمن مبتنی است، عبارت است از 

 میزان تولید پسماند منظور کاهش ي راهکارها به ارائه )Waste reduction(؛  
  بازیافت)Recycle(؛ 
  تصفیه و درمان)Treatment(؛ 

  

 ”API E5, IPS-E-PR-730, IPS-E-PR-735, IPS-E-SF-880, IPSG-SF-130هاي این شرکت براساس استانداردهاي  فعالیت
  .انجام شده است
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  )انرما(انرژي مبین آریا شرکت 
 

   ن کارگر شمالی، پارك علم و فناوري دانشگاه تهرانتهران، خیابا 

  61114813 -021    89774387-021  

  www.enerma.ir    info@enerma.ir  
  

  مدیریت و فناوري پسماند: توانمندي
  

 در 1391اس که در سال .زد سولوشنز آ اچ  توسط مدیران شرکت نروژي دي1395سال در ) انرما(شرکت انرژي مبین آریا 
ریزي، ساخت  این شرکت داراي تخصص و توانایی در مطالعه، طراحی، برنامه. شهر تروندهایم ثبت شده است، تأسیس گردید

  :استهاي مدیریت پسماند  و پیمانکاري پروژه
 ؛ارائه و انجام طرح جامع مدیریت پسماند 

 ؛مطالعه، طراحی و اجراي سیستم بازیافت و ساماندهی پسماندهاي ارزشمند 

 ؛هاي تبدیل پسماند به انرژي مطالعه، طراحی و ساخت نیروگاه 

 هوازي مطالعه و طراحی واحد تبدیل پسماند بر اساس فناوري هاضم بی. 
  

 مدیریت پسماند ي اتریشی پیشرو در زمینه همکاري فناورانه با شرکت ي نامه  با امضاي توافق1395شرکت انرما در سال 
)UVP(هاي مدیریت و فناوري پسماند را در کشور ایجاد کرده است ، دفتر مشترك فنی پروژه .  
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  شرکت دانش پویان ساتیا 
 

 
 تهران، ولنجک دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد و فناوري

   استان سمنان، ساختمان مرکز رشدسمنان، شاهرود، بلوار دانشگاه، پارك علم و فناوري

 
  021- 29904017 ؛ 29904031-021
32393539-023   

29904031-021  
32300288-023  

      09194059054؛ 09122531497  

  www.satiaco.com    satiacompany@gmail.com  
  

  پسماند، فناوري پالسما: توانمندي
  

 :ازها و خدمات این شرکت عبارت است  ي فعالیت عمده

 ي امحاء پسماندهاي خطرناك و ویژه با راکتور حرارتی پالسمایی دما باال با ظرفیت یک تن در روز؛ سامانه  
 ها و اماکن آلوده به غبار؛ ي پالسمایی جاذب غبار و ذرات ریز قابل استفاده در تونل سامانه 
 هواي منازل؛ ي ي پالسمایی تهویه سامانه  
 جهت کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی؛منسوجات  ي کننده ي فعال سامانه  
 هاي  ي پالسمایی قابل استفاده براي حذف آالینده سامانهNox و VOCها در اگزوزهاي خودروها وکارخانجات؛ 
 بندي براي صنعت چاپ و بسته) هاي آن و آلودگی(هاي جایگزین شعله  ي سامانه ارائه. 

 
 



 

90   
  
  

  شرکت ستاره آریا نوین آیلین
  

  2، واحد 1 آذرشب، پالك ي  متري اول شمالی، کوچه16آباد جنوبی، چهارباغ شرقی،  تهران، جنت 

  44615988 -021     44615989 -021  

  www.bazyaft-na.com    star.arya94@gmail.com  
  

  دستگاه تبدیل پسماند به کود کمپوست ند،پسما: توانمندي
  

 کیلوگرم پسماند تر و تبدیل آن 1000 تا 2دستگاه تبدیل پسماند به کود کمپوست با توجه به ابعاد، توانایی پردازش روزانه 
ونه صورت کامالً هوشمند، بدون نیاز به اپراتور و بدون ایجاد هرگ سیستم عملکردي دستگاه به. به کود کمپوست را دارد

. اي، حسگري و بوگیري تشکیل شده است هاي بیولوژیکی، مکانیکی، حرارتی، تهویه این دستگاه از قسمت. آلودگی است
فرایند تبدیل . شوند هاي تر خانگی و صنعتی که قابلیت تبدیل به کمپوست را دارند، درون دستگاه ریخته می انواع زباله

 است و در آن پسماند تر AHTC ي ول کمپوستینگ است که یک روش بهینه تر به کمپوست در این دستگاه، اسیدي زباله
کیفیت   ساعت به یک کمپوست با24طی یک فرایند بیولوژیکی و در دماي باال بدون تولید شیرابه و بوي نامطبوع در طول 

هایی که در  وارگانیسممیکر.  است6 تا 4 محصول بین pHگراد و   سانتیي  درجه65 تا 40دماي مواد بین . گردد تبدیل می
هاي غیرپاتوژن، آندوسپور، ترموفیل،   مواد آلی درون دستگاه به کود آلی کمپوست نقش دارند، باکتريي فرایند تجزیه
ایجاد .  فعالیت بهینه دارند5/2-5/6 برابر pHگراد و   سانتیي  درجه40-65 دمایی ي دوست هستند که در دامنه هوازي و اسید

دي و دماي باالي در طی این فرایند و مدت زمان کافی نگهداري کمپوست در دماي باال موجب از بین توأمان شرایط اسی
ها با توجه به   دستگاهي همه. گردد هاي مدفوعی می زا از جمله باکتري سالمونال و کلیفرم هاي بیماري رفتن میکروارگانیسم

  . پس از فروش برخوردار هستند سال خدمات10 تا 5 سال گارانتی و 3 تا 1ظرفیت پردازش از 
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  شرکت صنعتی خـزرالکتریک
  

 
   قدیم آمل به بابل، شهرك صنعتی بابکان، شرکت خزرالکتریک ي  جاده7آمل، کیلومتر 

  5، واحد 71تهران، خیابان آزادي،خیابان توحید، ساختمان 

  021-66937130 ؛ 011-43113950  021-66934530 ؛ 43113941-011 

  www.khze.com    star.arya94@gmail.com  
  

 سوز ساخت دستگاه زباله: توانمندي
  

 به دلیل استفاده از روش حرارت غیرمستقیم براي پخت و بازیافت، در این دستگاه : دستگاه پخت و بازیافت ضایعات پروتئینی
ضایعات در داخل دستگاه با حرارت کامالً یکنواخت . شود  خواص مفید آن حفظ میترکیبات پروتئینی، معدنی و سایر

ها از بین  هاي مضر و قارچ  پخت تمام میکروبي در طی پروسه. یابد  درصد کاهش می8 تا ها شوند و رطوبت آن پخته می
  .روند می

 هاي بیمارستانی سازي انواع زباله خطر جهت بیدستگاه : هاي عفونی و بیمارستانی مدل پست شریدر ساز زباله خطر دستگاه بی 
  .شود پالستیکی استفاده می هاي آلوده و ظروف  آلوده، سرنگي مانند خون و ضایعات، باند و پنبه 
  کراشر مدلWT2260: جز فلزات مانند لوازم فرسوده و شکسته، مواد  این دستگاه براي خرد کردن انواع مواد سخت به

PVCهاي بیمارستانی مناسب است ی، الستیکی، چوبی و زبالههاي پالستیک ، توده.  
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  ) TTS(شرکت طرح تجارت سدید 
 

  TTS، ساختمان 108، پالك 32تهران، بلوار سعادت آباد، خیابان   

 3-88699961-021   88564987 -021  

  www.ttsgroup.ir    info@ttsgroup.ir  
  

  مدیریت پسماندهاي شهري، بیمارستانی و ساختمانی: توانمندي
  

 سالمت تشکیل شده ي عنوان یک هلدینگ از پنج شرکت زیرمجموعه از جمله شرکت مهندسی تدبیر توسعه  بهTTSگروه 
هاي نو در  و انرژي) پسماندهاي شهري، بیمارستانی و ساختمانیمدیریت (زیستی  هاي محیط  فعالیت در زمینه منظور است که به

یکی از .  مدیریت پسماند در ایران استي هاي پیشرو در زمینه  یکی از شرکتTTSگروه .  تأسیس شده است1388سال 
پارامترهاي ترین  از اصلی. ارزش است اهداف این شرکت کاهش میزان دفن در مراکز دفن از طریق تبدیل زباله به منابع با

سازي پسماند و تولید انرژي الکتریکی از حرارت حاصل از سوزاندن پسماند است  حجم سوزي، کم هاي زباله مدنظر در پروژه
اي در  که ماحصل آن کاهش میزان دفن پسماند، جلوگیري از آلودگی خاك و آب و کاهش میزان انتشار گازهاي گلخانه

نمایند و تمامی  دقت مدیریت می ها گازهاي خروجی را به کاررفته در این پروژه ون بههاي فیلتراسی سیستم. مراکز دفع است
 با احداث نیروگاه خورشیدي با استفاده از TTSهمچنین شرکت . کنند شده براي این منظور را رعایت می استانداردهاي تعیین

 توانایی TTSگروه . نماید ز در این مناطق را تولید میتکنولوژي فتوولتائیک در مناطق مستعد، سهمی از انرژي الکتریکی مورد نیا
هاي ساختمانی را  اندازي یک سیستم کامل براي بازیافت نخاله سنجی، طراحی و مهندسی و نصب و راه انجام مطالعات امکان

 ي پیچیده و بهینهتوان یک سیستم   کانوایرهاي با استقامت باال و سرندهاي اتوماتیک، میي کارگیري هوشمندانه با به. دارد
این سیستم براي بازیافت موادي همانند بتون، چوب، فلزات، . هاي ساختمانی، مطابق با نیازها را طراحی کرد بازیافت نخاله

  .شیشه و پالستیک و دیگر مصالح ساختمانی و تولید مصالح راه و ساختمان مانند انواع آجر، کفپوش و جدول کارایی دارد
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  ناوري خوارزمیشرکت گسترش ف
 

  
  5 ي  ، طبقه71روي امداد خودرو، پالك  خیابان شیخ بهایی شمالی، باالتر از میدان، روبه، تهران: دفتر مرکزي

  46، کوهک چهارم، پالك )خیابان کوهک( مخصوص کرج، گرمدره، بلوار امیرکبیر ي  البرز، جاده:کارخانه

 026- 36108128    026- 36108122 ؛ 36108317 ؛ 36108309 

  www.kharazmi-rt.com    info@Kharazmi-rt.com  
  

  ها بازیافت کاتالیست: توانمندي
 

شابه، آلودگی قابل توجه ها از طرق م ها در صورت دفن در زیر زمین یا امحاء آن مشکل اصلی در ارتباط با کاتالیست
از . زا هستند کننده و سرطان ها، ذرات، فلزات سنگین آلوده زیستی خواهد بود؛ زیرا این مواد عموماً حاوي هیدروکربن محیط

زیستی بسیار مثمر ثمر  تواند از لحاظ محیط هاي اقتصادي قابل توجه، می نظر از جنبه این رو بحث بازیابی این مواد صرف
هاي  هاي تحقیقاتی گوناگونی را جهت بازیابی کاتالیست بنیان گسترش فناوري خوارزمی تا کنون پروژه  دانششرکت. باشد

ي  مستعمل حاوي فلزات پایه مانند نیکل، مس، روي، کبالت و مولیبدن اجرا کرده است و توانسته این ترکیبات را با درجه
هاي  مک فلزي، اکسید و هیدروکسید از درون کاتالیست شمش، کریستال، محلول حاوي نهاي صورت خلوص باالیی به

  . را مرتفع کندها محیطی آن مستعمل بازیابی و خطر زیست
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  شرکت گوهر فرآیند خلیج فارس 
 

  7پالك ، 23 ي اصفهان ، خیابان ابوذر ، کوچه 

  09133679100؛ 09133107259    )241 داخلی( 46412867-031  

  www.goharfarayand.com    Gohar.farayand@yahoo.com  
  

  بازیافت الستیک فرسوده به روش پیرولیز: توانمندي
 

 فرایند در این. نماید لیت می فرسوده به روش پیرولیز فعاهاي ي بازیافت الستیک شرکت گوهر فرآیند خلیج فارس در زمینه
هاي فرسوده شکسته و بخارات   پیرولیز توسط حرارت، در شرایط عدم وجود اکسیژن پیوند ملکولی الستیکي داخل کوره
شود  حاصل می)  کربن سنگین هیدرو (شوند و سوخت مایع پیرولیز  شوند؛ این بخارات به مایع تبدیل می  خارج میها نفتی از آن
ي صنعتی  دوده. شود صورت پودر دوده استحصال می هاي فرسوده نیز به  صنعتی موجود در الستیکي فرایند، دودهو در پایان 

هاي  تواند جایگزین پیگمنت شود که می هاي مشکی می صورت میکرونیزه تبدیل به پیگمنت حاصل پس از طی فرایندي به
نگین ناشی از این فرایند عالوه بر مصارف داخلی، قابلیت هیدروکربن س. وارداتی مورد نیاز صنایع تولیدي مختلف گردد

  .صادرات را نیز دارد
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  شرکت مهندسی کویر خودرو سپاهان
  

  126، واحد  2آفرینی  اصفهان، شهرك علمی و تحقیقاتی، ساختمان فن 

  33932188-031    33932189-031  

  www.kavirco-tech.ir    kavircotech@gmail.com   
  

  هاي آلومینیومی و پت ساخت دستگاه خوددریافت پسماند خشک، بطري: توانمندي
 

هاي پت، حجم زیاد این مواد باعث ایجاد مشکالتی در حمل و نقل این  هاي آلومینیومی و بطري با افزایش تولید قوطی
آوري،  شده یک دستگاه با قابلیت جمع باتوجه به مطالب بیان. گردد یافت زباله میمحصوالت و افزایش هزینه براي مراکز باز

دستگاه خوددریافت پسماند . نظر داراي توجیه اقتصادي است هاي پت به هاي آلومینیومی و بطري تفکیک و بازیافت قوطی
. کننده است ول یا بلیت به مصرفهاي خالی نوشیدنی و در عوض آن بازگرداندن پ خشک یک ماشین با قابلیت پذیرش بطري

 ي شده هاي مصرف دهد تا بطري و قوطی کنندگان اجازه می این ماشین در واقع یک ظرف بازیافت کامپیوتري است که به مصرف
طور خودکار نوع و جنس  این ماشین به. عنوان پاداش دریافت کنند اي را به خود را در دستگاه بازیافت و در مقابل هزینه

بعد از . شود کند و بعد از آن بطري به سمت داخل دستگاه هدایت و پرس می ها را شناسایی می  و پر یا خالی بودن آنها بطري
: هاي این دستگاه عبارت است از بعضی از ویژگی. کند تحویل هر بطري دستگاه به افراد پول یا بلیت یا رسید دریافت ارائه می

هاي پر و سنگین، قابلیت  ي فلزي و قابلیت تفکیک این دو، سیستم شناسایی بطريها هاي پت و بطري سیستم شناسایی بطري
هاي فلزي و پالستیکی از یک دریچه، داراي سیستم صوتی هوشمند ارتباط با کاربر، داراي سیستم  گرفتن و پس دادن بطري

  .داري به حجم یک متر مکعب پرس بطري و داراي مخزن نگاه
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  )ندیش پسماند وارناا ناب(شرکت ناب 
  

  10 سوم، واحد ي ، طبقه1777خواه، پالك  بست حقیقت تهران، خیابان شریعتی، باالتر از پل رومی، بن 

  22398853-021    22398843-021  

  www.nabpasmand.com    info@nabpasmand.com  
  

  مدیریت پسماند: توانمندي
 

دیده در مراکز  اي از کارشناسان و مشاوران مجرب و متخصص و دوره اندیش پسماند وارنا با مجموعه شرکت مهندسی ناب
استفاده از هاي مدیریت پسماند و با هدف  عنوان طراح و مجري پروژه معتبر صنعتی و دانشگاهی خارجی و داخلی کشور، به

هاي متولی  ها و شرکت و همچنین کمک به سازمانهاي تجدیدپذیر   انرژيي هاي متعدد پسماند براي توسعه منابع و ظرفیت
ي  هاي خارجی دارنده مشی این شرکت تعامل مثبت با شرکت خط. زیست در کشور تأسیس شده است امر پسماند و محیط

ان داخلی و کارگیري متخصصان و کارشناس تکنولوژي، جهت تبادل اطالعات و اخذ دانش فنی و بومی کردن آن، با به
  .آالت و تجهیزات در کشور است  ماشیني هاي سازنده استفاده از توان اجرایی شرکت

  :دهد هاي زیر را تحت پوشش قرار می هاي شرکت ناب زمینه فعالیت
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  هاي علمی و صنعتی ایران فناوري سازمان پژوهش ي زیست پژوهشکده
 

  تهران، بزرگراه آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفی، خیابان انقالب، خیابان شهید ابراهیم احسانیراد 

  56276636-021  

  www.irost.org    mkianirad2002@yahoo.com  
  

  پلیمر تولید مالچ زیست: وانمنديت
 

هاي اجتماعی و اقتصادي و  هاي ایران و کشورهاي غرب آسیا بر فعالیت ترین پدیده عنوان مهم اي به هاي گرد و غبار و ماسه توفان
ت اقلیم، از بین  گرد و غبار، تغییراي ترین عوامل ایجاد پدیده شده مهم بر اساس مطالعات انجام. گذارد سالمت مردم منطقه تأثیر می

پلیمري با توجه به قابلیت حفظ  هاي زیست استفاده از مالچ. ریزي مدیریت حفاظت خاك است رفتن پوشش گیاهی و عدم برنام
 پلیمري هاي زیست در طی پنج سال اخیر دانش فنی تولید انواع مالچ. عنوان فناوري جدید در حل مشکالت فوق مؤثر است رطوبت به

 ي صنعتی در پژوهشکده  نیمهي هاي گرد و غبار با انجام مراحل پژوهشی و اجراي مرحله هاي روان و کنترل کانون اسهمنظور تثبیت م به
اي در مقیاس پایلوت با اجراي  همچنین ارزیابی مزرعه. دست آمد هاي علمی و صنعتی ایران به فناوري سازمان پژوهش زیست
 مصرف آب در ي بهینهمدیریت   مالچ زیستی، استقرار مناسب پوشش گیاهی وهاي نوین مدیریت تلفیقی شامل استفاده از روش

هاي مناسب  شامل روش آمده نیز دست سایر دستاوردهاي به.  حمید طبس با موفقیت انجام شدي ارومیه و اطراف خطوط ریلی منطقه
  .ها است ی مالچاندازي آزمایشگاه مرجع کنترل و ارتقاء کیف پاشش زمینی و هوایی مالچ و همچنین راه
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  فناوري پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست
  

   کرج، شهرك پژوهش- اتوبان تهران15تهران، کیلومتر   

 
 157 و 243 و 361داخلی 021- 44787302 -  9

 021-44787395    021- 44787325: معاونت فناوري

  www.nigeb.ac.ir    info@nigeb.ac.ir  
  

  هاي نفتی از آب و خاك، ریزگردها، بازیافت رفع آلودگی: توانمندي
 

 هاي پروتئین پتانسیل استفاده در بازارهاي مختلف وابسته به  نانوفیبریل :هاي پروتئینی از مواد بازیافتی نانوفیبریل
هاي محلول آبی  سازي محیط از رنگ  مواد آرایشی، کشت بافت و پاكها را دارند؛ از جمله در لنانوتارها یا نانوفیبری

.  محصول حاضر، ساده، قابل توسعه و قابل انجام با امکانات موجود در کشور استي فرایند تهیه. شود استفاده می
ر، طول چند میکرون و محلول در آب  نانومت30 تا 10 محصول با قطر ي  آن در دسترس است؛ اندازهي  اولیهي ماده
  . ماه پایدار است12شایان ذکر است محصول حاضر در یخچال بدون نگهدارنده تا . است

 اساس این روش عدم اضافه . هاي نفتی است  یک روش نوین در رفع آلودگیي ارائه :هاي نفتی از آب و خاك رفع آلودگی
در روش . نماید این امر از هرگونه آلودگی ثانویه جلوگیري می. ت استزیس نمودن هرگونه ترکیب شیمیایی خارجی به محیط

خوار و یا جداسازي آلودگی از طریق امتزاج با  هاي نفت هاي بومی جهت حذف آلودگی از طریق باکتري حاضر از باکتري
 هاي ده از بیوسورفکتانتدر این تکنولوژي با استفا. شود خوار استفاده می هاي تولیدشده توسط باکتري نفت بیوسورفکتانت

شوند و حتی بعد از رفع آلودگی از نفت و روغن، نفت  هاي نفتی و روغن کامالً جداسازي می تولیدشده، آلودگی
  .شده عاري از هرگونه آلودگی است مشاهده

 اي  اي ویژهه  فناوري سیمان زیستی میکروبی مبتنی بر فعالیت آنزیمی باکتري:تثبیت زیستی خاك با هدف مهار ریزگردها
هاي  دهند و باعث بهبود ویژگی هاي کلسیت را در بین ذرات خاك رسوب می است که در شرایط مناسب، کریستال

ها از سطح  گسیختگی ذرات خاك و جدا شدن آن در اثر فرسایش بادي، نیروي باد موجب از هم. شوند مکانیکی خاك می
سازگار براي مهار ریزگردها، تثبیت خاك با  هاي زیست ز روشي ریزگردها، یکی ا با توجه به معضل پدیده. شود می

ها، سبب  گیري از مکانسیم طبیعی میکروارگانسیم مالچ میکروبی با بهره. استفاده از فناوري سیمان زیستی میکروبی است
  . شود هاي کلسیم کربنات و در نتیجه چسبیدگی ذرات خاك به یکدیگر می ایجاد کریستال
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  رند پیشروشرکت او
 

  8 طاهري، پالك ي تهران، بلوار آفریقا، کوچه  

 1201 داخلی 021- 27607000   021- 27607000 

  www.avrand.com    info@avrand.com   
  

  ندي قطعات خودروب بفیلتر جاذب دوده، کاتالیست، نوار آ: توانمندي
 

 با رسانی رسانی که بنزین از طریق منافذ ریز موجود در مسیر سیستم سوخت به علت فرّار بودن بنزین، در هر نقطه از سیستم سوخت
 شده در باك و دیگر محصوالت شرکت هاي پلیمري استفاده ناپذیر بودن الیه نفوذ. پذیرد جو در ارتباط است، تبخیر صورت می

 ي اورند پیشرو، طراح و تولیدکننده. ترین میزان انتشار و تبخیر بنزین از این منافذ صورت گیرد شود تا کم شرو موجب میاورند پی
 emission ي بندي است که در دو مرحله  باك، کنیستر، کاتالیست و نوارهاي آبي ي مجموعه قطعات خودرو در چهار حوزه

در گروه کاتالیست و فیلتر جاذب دوده مانع از انتشار ) خروج گاز( exhaustستر و  باك و کنیي هاي مجموعه در گروه) انتشار(
  .گردد ها به جو می آالینده

الیه، باك پلیمري  الیه و پنج ، سه الیه هاي پلیمري تک شرکت اورند پیشرو با دارا بودن تکنولوژي تولید لوله در حال حاضر،
هاي  بندي خودروها و نیز خطوط مجهز مونتاژي در سایت وارهاي آبالیه، قطعات مختلف تزریقی، ن الیه و شش تک

 مسیر کامل نگهداري و انتقال سوخت خودروهاي سواري در ي کننده ترین طراح و تولید عنوان بزرگ مختلف تولیدي، به
  .داخل کشور فعال است

 و با قابلیت ارتقاء تا 4انداردهاي یورو رسانی خودروهاي تولیدي در کشور منطبق با است طراحی و تولید قطعات سیستم سوخت
 بخارات و نوارهاي ي تر پالستیکی در سیستم تخلیه ، جایگزینی قطعات الستیکی با قطعات قابل بازیافت و سبک6سطح یورو 

  .بندي خودرو، طراحی و تولید باك پلیمري خودروها و بسیاري موارد دیگر از جمله خدمات این شرکت است آب
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  بهتا روغن روان پاسارگادشرکت 
  

  81بست ندا، پالك  اصفهان، خیابان نظر شرقی، بن  

 36258080 -031  36256644-031 

  www.behtapasargad.com    info@behtapasargad.com  
  

   روغني تصفیه: توانمندي
  

هاي  هاي جدید جهت حذف آالینده بنیان بهتا روغن روان پاسارگاد با هدف تولید فناوري و طراحی دستگاه شرکت دانش
 از منابع گازي اعم از گاز ترش و بیوگاز است و راکتور H2Sاین شرکت داراي فناوري حذف . محیطی، فعالیت دارد زیست

همچنین این شرکت توانسته با . کند را با دانش فنی داخلی ثبت اختراع نموده است یجدید که در دما و فشار محیط کار م
ها و چیدمان تجهیزات، پساب پاالیشگاه گازي پارس جنوبی را تصفیه و حذف بو و  تغییر در ترکیب و ساختار کاتالیست

فور از مایعات از قبیل این شرکت موفق به ساخت سورفکتانت و طراحی تجهیزات مربوط به حذف سول. رنگ نماید
هاي واحدهاي صنعتی حاوي   پسابي  تصفیهي همچنین این شرکت در زمینه. میعانات گازي، گازوئیل و غیره شده است

 . ترکیبات سولفات فعالیت دارد
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  شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد
 

  1346954949، کدپستی 904، واحد 9 ي تهران، میدان جمهوري، نبش مترو نواب، برج اداري سهیل، طبقه 

  10-66381306-021  

  www.zrbehroshd.com    behroshdco@yahoo.com  
  

  دستگاه ضد رسوب الکترومغناطیس : توانمندي
  

زمان، با حذف رسوبات پیشین، سبب افزایش راندمان  طور هم هاي رسوبی و به ز تشکیل الیهضد رسوب الکترونیک، با پیشگیري ا
 تجهیزات ي ها منجر به کاهش خوردگی در پایپینگ و بدنه  استفاده از این سیستم.گردد عملیاتی تجهیزات انتقال حرارت می

 دستگاه ضد رسوب. کاهش خواهد دادهاي تعمیراتی را  نصب ضد رسوب الکترونیک طول دوره و هزینه. خواهد شد
کن،  گرم این محصول در پکیج، آب. زدایی با نمک، رزین و اسید است هاي سنتی رسوب الکترونیکی جایگزین روش

زدایی را  آالت صنعتی بدون استفاده از مواد شیمیایی، عملیات رسوب گرم و بخار و تأسیسات ساختمان و ماشین  هاي آب دیگ
شود  زدایی مصرف می ها و صنایع براي رسوب ها لیتر اسید و هزاران تن نمک و رزین در ساختمان النه میلیونسا. دهد انجام می

  . سازد و خاك و آب را آلوده می
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  سالمت سینا هاى نوین ي فناورى شرکت توسعه
 

   4پالك بست گل،   گلستان، بني اله، خیابان قاسمى، کوچه تهران، خیابان آزادى، خیابان حبیب 

  66066144-021  

  www.nanosina.com    info@nanosina.com  
  

  سازى در برابر امواج الکترومغناطیس ایمن: توانمندي
 

هاى   فناورىي مندان در عرصه ، محققین برجسته و عالقه گیرى از متخصصین سالمت سینا با بهره هاى نوین  فناورىي شرکت توسعه
، بر آن بوده است تا با ثبت اختراع و شناسایى  سازى هاى ایمن  امواج الکترومغناطیس و شیوهي  سالمت در حوزهي پیشرفته و حوزه

 را براى هاى در دسترس لى، آخرین دستاوردالمللى و داخ هاى نوین، پژوهش مستمر و ارتباطات بین ها و فناورى انواع روش
اى، آموزشى، سنجش و ارزیابى و در نهایت،   خدمات مشاورهي شناسایى امواج الکترومغناطیس آلوده در محیط زندگى با ارائه

   .دهاى امواج الکترومغناطیس براى مخاطبان خود فراهم آور تر از منظر آلودگى هاى متفاوت، محیطى سالم حل  راهي ارائه
 :هاي شرکت عبارت است از ترین فعالیت عمده
 الکترومغناظیس در محیط؛ي ارزیابى و سنجش میزان امواج آلوده   
 سازى در برابر امواج الکترومغناطیس؛  ایمني مشاوره در زمینه  
 ؛...ي محصوالت ضد امواج الکترومغناطیس نظیر، لباس، برچسب شیشه، کاغذ دیوارى، رنگ، مالت، پارچه و  ارائه  
 سازى محیط در برابر امواج الکترومغناطیس آلوده؛ هاى ایزوالسیون و سالم انجام پروژه  
 سازى در برابر امواج؛  ایمني هاى تحقیقاتى در زمینه پروژه 
 هاى آموزشى برگزارى دوره.  
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  شرکت صنایع شیمیایی فارس
  

   مرودشت، زرقان، خیابان کارگر- شیرازي  جاده28کیلومتر   

 071- 32622144   071-32622142 ؛ 071- 32622141 

  www.farschemcial.com    info@farschemical.com  
 

  تولید مالچ: توانمندي
 

ها  هاي گرد و غبار، پس از سال سایش بادي همچون طوفانمنظور حل معضالت ناشی از فر شرکت صنایع شیمیایی فارس به
  .گردد به بازار عرضه می» زرگان مالچ«شده که با نام تجاري » F2SR-231مالچ پلیمري  «و ثبت  پژوهش موفق به اختراع

افزایش شود و پس از تجزیه، همانند کود باعث  زیست نمی هاي محیط هاي نفتی باعث آلودگی خالف مالچ مالچ برزرگان 
کاهش تبخیر از سطح و حفظ رطوبت در عمق خاك، نتایج  لحاظ نفوذپذیري آب،  چنین به هم. گردد  خاك میخیزي حاصل

شده با این مالچ پلیمري، بدون آبیاري دستی و با  پاشی شده در مناطق مالچ هاي کشت بوته. دست آمده است بسیار مطلوبی به
شود و فاقد اثرات منفی مالچ نفتی در  زرگان مالچ مانع رشد گیاهان نمی. اند دهگذراندن فصل خشک همچنان سبز باقی مان

شده با زرگان مالچ، بادهایی تا  خاك تثبیت. شده است کشت هاي تازه پاشی بر روي گیاهان موجود و یا نهال زمان عملیات مالچ
پاشش . متر مربع را خواهد داشت  بر سانتیکند و مقاومت فشاري بیش از پنج کیلوگرم  کیلومتر بر ساعت را تحمل می110

زیست آذربایجان غربی، بخشی از   محیطي به سفارش اداره. گیرد سادگی و بدون نیاز به گرم کردن صورت می زرگان مالچ به
  .  ارومیه با زرگان مالچ تثبیت شده استي  پارك ملی دریاچهي هاي ریزگرد در محدوده کانون
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   پاسارگاد شرکت کنترل فرآیند
  

  
 4 ي ، طبقه64، پالك )هفتم( شهید امیرحسین واحدي ي تهران، پونک شمالی، باالتر از میدان پونک، کوچه

  12واحد 
 46045383 -44890766-44890879 -021   46045787 -021 

  www.cfp.co.ir    info@cfp.co.ir  
  

 نگاري هاي طیف  تجهیزات الکترونیکی آزمایشگاهي  ساخت، تولید و تهیهطراحی،: توانمندي
  

 ي  طراحـــی، ســـاخت، تولیـــد و تهیـــهي در زمینـــه) ســـهامی خـــاص(بنیـــان کنتـــرل فرآینـــد پاســـارگاد  شـــرکت دانـــش
ــشگاه  ــزات الکترونیکــی آزمای ــادي و   هــاي طیــف تجهی ــدن، ذرات بنی  ایــن شــرکت .فعالیــت دارد... نگــاري، اکتــشاف مع

ســنجی پرتابــل  هــاي طیــف ، سیــستمNIMهــاي اســتاندارد  سته اســت دانــش فنــی مربــوط بــه طراحــی و ســاخت مــاژول توانــ
  . سازي نماید و تجهیزات پایش فردي و محیطی را کسب و بومی

بــه روش   K%, Uppm, Thppmگیـري سـه عنـصر پرتــوزاي طبیعـی      انـدازه ي بـرداري رادیومتریـک بـر پایــه    سیـستم نقـشه  
  . هاي حال حاضر جهان است ترین سیستم روز ، یکی از به)full spectrum analysis (آنالیز کامل طیف
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  شرکت کنترل فرآیند رادمان
 

  7185614867: ، کدپستی504شیراز بلوار امیرکبیر، تقاطع باهنر، ساختمان یونیک، واحد : دفتر مرکزي  

 55-38444051-071   38444056 -071  

  www.rap-co.com    az@rap-co.com  
  

  هاي سنجش آلودگی خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات کالیبراسیون دستگاه: توانمندي
  

  :اي ذیل فعال استه  اتریش در زمینهRecordum انحصاري شرکت ي عنوان نماینده به» راپکو«شرکت کنترل فرایند رادمان 
 ي نسل نوین تجهیزات سنجش آلودگی هواي محیط، پایش گازهاي خروجی از دودکش، آب و پساب بهداشتی و  ارائه

  ها؛ هاي سنجش آلودگی هواي محیط و دودکش صنعتی، تجهیزات کالیبراسیون دستگاه
 ؛)دیتاالگر(ها  تجهیزات ثبات داده  
 افزارهاي تجمیع اطالعات؛  نرم  
 محیطی؛ هاي زیست  آالیندهسازي  مدل  
 ها خدمات مدیریت داده. 
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  شرکت مهندسین مشاور کاوان دشت پیشگام
 

  25تهران، بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، خیابان طوسی، پالك   

 66937785-66937774 -021   66427396-021  

  www.kdp.co.ir    info@kdp.co.ir   
  

  هاي زیرزمینی  مطالعه و تشخیص آب آلوده در الیه :توانمندي
 

ي ژئوفیزیک از سازمان مدیریت و   سال سابقه و دارا بودن رتبه در رشته20شرکت مهندسین مشاور کاوان دشت پیشگام با 
  :ي خاص از جمله موارد ذیل فعال است یطی در چندین زمینهمح  مطالعات زیستي ریزي کشور، در حوزه برنامه
 از آب سالم؛...) هاي صنعتی، مواد شیمیایی، نفتی و  آلودگی حاصل از فعالیت(هاي آب زیرزمینی آلوده  تفکیک الیه  
 هاي صنعتی و شیمیاي در عمق خاك؛ تعیین میزان نفوذ انواع آلودگی  
 ؛هاي زیرزمینی آلوده تعیین مسیر عبور آب  
 تشخیص محل نشت خطوط اصلی انتقال نفت و آب؛  
 هاي دفن زباله؛ هاي محل اکتشاف گسترش عمقی و سطحی شیرابه  
 هاي مانند محل(زیست گردند  هاي آتی به محیط توانند موجب آسیب هاي تکتونیزه و داراي ریسک که می تشخیص محل 

  ).گسلش در مسیر خطوط انتقال
  

نگاري،  هاي روز ژئورادار، ژئوالکتریک، لرزه ق، از تجهیزات پیشرفته و تکنولوژياین شرکت براي نیل به اهداف فو
  . نماید سنجی و مگنتوتلوریک استفاده می مغناطیس
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  شرکت نوین طیف پرتوگستر
 

  1445833836: ، کدپستی5، واحد 100نشانی، پالك  روي آتش تهران، بزرگراه جالل آل احمد، روبه 

  88261290 -021     86016967-021  

  www.novinteyf.ir    info@novinteyf.ir  
  

  اي گیري هسته سنجی و اندازه هاي طیف  سیستمي کننده ، تولید)NTCAM( هوا ي سیستم پایش پیوسته: توانمندي
  

زیست باید تمهیدات مناسبی  اي، به دلیل احتمال بروز حوادث و نیز امکان پخش مواد پرتوزا در محیط هستههاي  در اثر فعالیت
عناصر پرتوزا که ذرات آلفا، بتا و گاما دهنده هستند، همراه گرد و غبار موجود . براي شناسایی و کنترل آلودگی اندیشیده شود

این ذرات در برخی از نقاط کشور، مثالً .  سالمتی آنان را تهدید کنندتوانند وارد سیکل زندگی مردم شوند و در هوا می
از . اي است  داراي اهمیت ویژهها  آني مقادیر بزرگی دارند و کنترل پیوسته... هاي آب گرم و  نزدیک معادن اورانیوم، چشمه

اندازي  یشرو در کشور و ساخت و راهعنوان صنعت پ اي به هسته هاي اخیر با گسترش استفاده از مزایاي صنعت  طرفی در سال
زیست در دستور کار شرکت  هاي ایمنی براي محافظت از کارکنان، ساکنین شهرها و محیط اي، وجود سیستم راکتورهاي هسته

بخشی از مقررات آژانس  هاي حفاظت از پرتو و ایمنی که وجود دستگاه با توجه به این. نوین طیف پرتوگستر قرار گرفته است
اي و نیز  ي تکنولوژي هسته اي است، عدم همراهی کشورهاي دارنده لمللی انرژي اتمی جهت گسترش صنایع هستها بین

رو نموده است؛ از طرفی نگهداري و خدمات  ها را با مشکالت فراوانی روبه شده بر کشور، خرید این سیستم هاي اعمال تحریم
هایی در کشور و قطع وابستگی به کشورهاي خارجی  خت چنین سیستمبر است؛ بنابراین سا پس از فروش بسیار کند و هزینه

 هوا که ي سیستم پایش پیوسته. زیست و ایمنی شهروندان خواهد بود اي، پایش محیط گامی بزرگ براي پیشرفت صنعت هسته
  . گذاري شده، براي اولین بار درکشور ساخته شده است نام NTCAMطور خالصه  به
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  شرکت بسپار پیشرفته شریف
 

   اولي ، طبقه2، واحد 248، پالك )ع(اصغر  روي بیمارستان علی تهران، ظفر شرقی، روبه 

  22277964 -021  

  www.polysharif.com    info@polysharif.com  
.  

  هاي پلیمري پیشرفته، تولیدات زیستی نانوکامپوزیت: توانمندي
  

منظور افزایش ماندگاري  بندي مواد غذایی به در صنعت بسته) گرانول مستربچ و پاکت(هاي پلیمري پیشرفته  نانوکامپوزیت
 .روند کار می به) بندي فعال و هوشمند بسته(محصوالت غذایی و کشاورزي 

منظور افزایش زمان  بندي فعال و هوشمند به عنوان بسته به) Spackبا نام تجاري (فته شریف محصول شرکت بسپار پیشر
بندي را از لحاظ گازهایی  بندي اتمسفر داخلی بسته این بسته. شود ماندگاري محصوالت غذایی و کشاورزي به بازار عرضه می

هاي   داراي مشخصهSpackمحصول . کند ایی کنترل میاکسید، اتیلن و رطوبت و همچنین رشد باکتری نظیر اکسیژن، کربن دي
  ):باشد ]گرانول مستربچ[ و همچنین محصول میانی ]بندي پاکت بسته[تواند به شکل محصول نهایی  محصول می(زیر است 

 بندي؛ ي کنترل اتمسفر داخلی فضاي بسته واسطه ي زمان ماندگاري محصوالت غذایی و کشاورزي به دهنده افزایش  
 کاربرد در ظروف بطري (ر ماوراء بنفش جاذب نوPET(؛ 
  ؛)ضد مه(ضد بخار 
 جاذب اکسیژن؛ 
 باکتریال؛ آنتی 
 پذیر تخریب زیست. 
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  فناور  پروران زیست شرکت خوشه
  

 
  9185779481: ، کد پستی7، واحد 16، پالك 6، نبش کوثر جنوبی 3/33مشهد، خیابان پیروزي : دفتر مرکزي

  9394194439: ، کد پستی8، پالك 14 شهرك صنعتی کاویان فریمان، فاز یک، صنعت خراسان رضوي،: کارخانه

   051-38847452؛ 38848018-051  

  www.khpggroup.com    Info@khpggroup.com  
  

  تولید کودهاي زیستی : توانمندي
  

 نیتروژني کننده می تثبیتهاي بو باکتري(هاي تجاري نیتروپاورباکتر   نوع محصول با نام4شامل : محصوالت زیستی ( ،
 و سولفوپاورباکتر)  پتاسي کننده هاي بومی تجزیه باکتري(، پتاپاورباکتر ) فسفاتي کننده هاي بومی تجزیه باکتري(فسفوپاورباکتر 

ها   و استفاده از آناند هاي بومی ایران انتخاب شده ها از خاك ؛ این باکتري) گوگردي کننده هاي بومی اکسید باکتري(
این محصوالت قابلیت استفاده در . شود موجب تأمین نیتروژن از فرایند تثبیت و فسفر و پتاسیم غیرقابل جذب از خاك می

  تولید محصوالت کشاورزي سالم و ارگانیک را دارند؛
  نوان یک ع این محصول به): هایی که در فرایند بیولوژیک تولید شده است پروفایل کاملی از اسیدآمینه(محصول آمینوپاور

  محرك رشد زیستی مورد استفاده است و قابلیت استفاده در تولید محصوالت سالم و ارگانیک را دارد؛
  فرموالسیون این . ها تولید شده است ها و اسانس کش زیستی از عصاره کش و باکتري عنوان قارچ به: 3محصول شوکران

هاي گیاهی بسته شده و با استفاده از پلیمرهاي  سانسها و ا کشی عصاره کشی و باکتري محصول بر اساس خاصیت قارچ
دهد و حتی  کیتوسان ماندگاري را افزایش می.سازي شده است ها پیاده طبیعی کیتوسان، تکنولوژي کپسوله کردن در آن

حصوالت هاي قارچی در تولید م بیماري. شود  سیستم ایمنی گیاه لحاظ میي کننده عنوان یک مقاوم خود این پلیمر طبیعی به
ارگانیک و سالم یکی از دالیل کاهش کیفیت در محصوالت ارگانیک است و حتی در مواقعی قابلیت مصرف را از 

  خوبی با آن مبارزه کرد؛ توان به گیرد که با توجه به این محصول زیستی می محصول می
  کشی و ایجاد اختالل در تولید  آفت است، با این تفاوت که بر اساس خاصیت 3 نیز عیناً مشابه شوکران 2محصول شوکران

  .هاي گیاهی، تولید شده است ها و اسانس نسل آفات در عصاره
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  شرکت رویان فناوري نصر اراك
  

   3818955151:  رسالت یک، کدپستیي اراك، خیابان جهاد، خیابان هپکو، خیابان مبارزان،کوچه  

086- 34032669؛ 34032668-086    34032667-086  

  www.rfnasr.ir   info@rfnasr.ir 
  

  تولید کودهاي زیستی: توانمندي
 

باعث آلودگی ) هاي غیرفعال ایجاد کمپلکس(خاطر تثبیت در خاك و خارج شدن از دسترس گیاه  کودهاي شیمیایی به
همچون فالویت باعث افزایش ) P.G.P.R(رشد گیاه هاي زیستی  مصرف محرك. شوند زیست می منابع آب، خاك و محیط

در خاك و موجب بهبود عملکرد ریشه و در نتیجه کاهش مصرف کودهاي ... حاللیت عناصر غذایی مثل ازت فسفر و 
ها  باکتري.  موجود در بافت خاك هستندي هاي زنده هاي زیستی از باکتري محرك. شوند  درصد می35شیمیایی تا حدود 

کنند، بلکه باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی محصوالت  زیست و منابع آب و خاك ایجاد آلودگی نمی براي محیط
  .شوند زراعی و باغی می
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  شرکت رؤیاي سبز آسپا 
 

  251اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی، واحد  

  09132069443    021-89787984 ؛ 33932365-031- 6  

  www.aspaco.ir    info@aspaco.ir ؛ aspa-co@istt.ir  
  

  تولید کودهاي زیستی: توانمندي
 

زیست   محیطدار دوستمندي فرموالسیون انواع کودهاي مایع سنتزي و ارگانیک     بز آسپا با توان   بنیان رؤیاي س   شرکت دانش 
، یک سبد کاالي کامل از انواع کودهاي مورد نیـاز گیاهـان مختلـف ارائـه نمـوده        )با توان تولیدي یک میلیون لیتر در سال       (

هاي مبتنی بر طبیعت و التزام به تعهـد   ن شرکت، نوآوريتفکر حاکم بر ای    .طرف نماید  طور کامل بر   است تا نیاز مشتري را به     
. محیطی نامطلوب ندارند گونه اثرات زیست اي است که هیچ   گونه فرآیند تولید تمامی محصوالت به    . نسبت به آیندگان است   

هـاي   هـاي مهـم مبتنـی بـر طبیعـت در خـصوص فرموالسـیون محـصوالت ایـن شـرکت، جـایگزینی عامـل              از جمله نوآوري  
یکـی از محـصوالت   .  و موارد مشابه با ترکیبات موجود در طبیعـت اسـت  EDTHA و EDTAطبیعی مانند   غیر ي  کننده کالت

و ...) آبی، سـرمازدگی، تگـرگ و    گرمایی، خشکی، شوري، کم(هاي محیطی  ارگانیک بسیار مهم آسپا ترکیبات ضد تنش     
. کنـد  هاي محیطی موجود در کـشورمان ایجـاد مـی    شهاي رشد است که امکان تولید محصول سالم را در شرایط تن    محرك

 کودهاي شیمیایی و اصالح ساختار خاك از جملـه شـوري و   ي رویه منظور رفع مشکالت ناشی از مصرف بی     این شرکت به  
 کـشاورزي و  ي هاي شور، اقدام به تولید دو محصول ارگانیک نموده است تا کشاورز بتواند عـالوه بـر امکـان ادامـه               نیز آب 
  . تري تولید نماید تر و سالم ح آب و خاك، محصول بیشاصال
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  فناور پیشتاز واریان زیست شرکت
  

4 قزوین، پارك علم و فناوري البرز، ساختمان جی - اتوبان کرج10کیلومتر     

 92108479-026   32539483-026  

  www.bio-zpv.com   info@bio-zpv.com 
  

  تولید کود زیستی: توانمندي
  

 هاي میکوریز آربسکوالر  زیستی مایکوروت با منشاء قارچي  نهادهي کننده فناور پیشتاز واریان تولید بنیان زیست شرکت دانش
ف از جمله افزایش سطح تماس ریشه با خاك، هاي میکوریزي از طریق فرآیندهاي مختل قارچ. بومی کشور ایران است

، شوري  خشکی(هاي غیرزنده  بخشند و مقاوت آن را در برابر تنش توانایی گیاه را در جذب آب و عناصر معدنی بهبود می
هاي میکوریزي استفاده  ها از قارچ گیاهانی که در کشت آن. دهند افزایش می) بیمارگرهاي ریشه(و زنده ) و تراکم خاك

این . تري به مصرف کودهاي شیمیایی و سموم دارند ، از سالمت، رشد و عملکرد باالتري برخوردار هستند و نیاز کمشود
در این . اي افراد جامعه را نیر در پی خواهد داشت گردد، بلکه سالمت تغذیه تنها منجر به تولید محصول سالم می خود نه

 تولید، یعنی خاك و آب، از ي زیست و همچنین منابع پایه وم محیطتر کودهاي شیمیایی و سم حالت به دلیل مصرف کم
 هاي چنین شرایطی منجر به افزایش تنوع ژنتیکی میکروارگانیسم. شود  کود و سم جلوگیري میي مانده انباشت بیش از حد باقی

 این محصول در .دگرد شود و به همراه افزایش سطح کربن آلی خاك، سالمت سیستم خاك نیز حفظ می مفید خاکزي می
، مایکوروت   مناسبي شده با توجه به قیمت تمام. گردد  کیلوگرمی به بازار عرضه می10 و 1 گرمی و 100هاي  بندي بسته

  .قابلیت صادرات به کشورهاي همسایه را دارد
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  فناور سبز شرکت زیست
 

  

  10، واحد 47تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، خیابان بوعلی سیناي غربی، پالك : دفتر مرکزي 

  021- 88974211- 88974212- 88971257:  ؛ دفتر پشتیبانی021- 88972600: دفتر مرکزي  

  www.greenbiotech-co.com   info@greenbiotech-co.com 
  

  تیکودها و محصوالت زیستولید : توانمندي
 

یابی به   پایدار کشاورزي ایران بردارد، تالش دارد براي دستي این شرکت با این امید که بتواند به سهم خود گامی در مسیر توسعه
اکنون  هم. زیست کشور،  تولید محصوالت زیستی را در ایران توسعه دهد و ترویج کند محصول سالم و بهبود خاك و محیط

عنوان جایگزین کودهاي شیمیایی ازت، فسفات و  به (2-  و پتابارور1- ، کودهاي زیستی ازتوبارور2- ربارو تولید کود زیستی فسفاته
. عرضه شده است)  زیستیNPK( کامل کودي ي از محصوالت تولیدي محوري این شرکت هستند که در قالب بسته) پتاسیم

با برند رویین توسط شرکت عرضه شده است کش زیستی  کش و آفت عالوه بر این، محصوالت زیستی دیگري به عنوان قارچ
  :زا موثر باشند هاي بیماري ها و قارچ توانند در کنترل موثر پروانه خطري براي انسان و حیوان، می که ضمن بی

 صورت قابل جذب براي گیاهان را انجام   حاوي ازتوباکترها است که فعاالنه تثبیت نیتروژن هوا به:1- ازتوبارور زیستی کود
  است؛) اوره(این کود جایگزین سالم و مؤثر کودهاي شیمیایی ازته . ددهن می

 رود؛ شمار می یک فناوري نوین است که جایگزین سالم و موثر کودهاي شیمیایی فسفاته به: کود زیستی فسفاته  
 راف ریشه  پتاسیم است که ترکیبات نامحلول پتاسیم موجود در خاك اطي کننده  حاوي دو باکتري حل:کود زیستی پتاسه

  شود؛  پتاسیم میي کند و با رهاسازي این یون باعث جذب بهینه را تجزیه می
 کند و براي   حاوي دو نوع تیوباسیلوس است که گوگرد مولکولی را به یون سولفات تبدیل می:1-کود زیستی سولفوبارور

  شود؛  خاك اطراف ریشه استفاده میpHاصالح 
 دهد؛ زا را هدف قرار می هاي بیماري طیف وسیعی از قارچ این محصول :1- کش زیستی رویین قارچ  
 هاي کند که موجب فعال شدن اپاتوزیس در سلول هاي پروتئینی می کش تولید کریستال  این آفت:2- کش زیستی رویین آفت 

  . شود  الرو آفت و موجب مرگ الروها میي روده
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  شرکت ستاره تابان پاك
 

   یکي عتی شمارهي آزاد انزلی، شهر صن منطقه 

  09121894553    021-89774259؛  9-44405456-013  

  www.stp-nano.com ؛ www.msk-el.com    info@msk-el.com   
  

  زیست  دار محیط محصوالت دوستتولید : توانمندي
  

با توجه به . پذیرد منظور حفظ سالمتی انسان و محیط صورت می زیست عبارت است از هر نوع تالشی که به حفاظت محیط
کند با تولید   تابان پاك تالش می بنیان ستاره شوند؛ بنابراین شرکت دانش ها اغلب نادیده گرفته می پیشرفت علم این تالش

 گیاهی ي بدین منظور با استفاده از مواد اولیه. دار طبیعت نقشی کوچک، اما مؤثر در این خصوص ایفا نماید ستمحصوالت دو
هاي جدید نظیر نانوتکنولوژي،  گیري از تکنولوژي که هیچ ضرري براي انسان و محیط ندارند، بلکه مفید هم هستند و با بهره

استفاده از . بار تولید نماید  است تا محصولی با کیفیت مناسب و بدون اثرات زیانسعی در باال بردن میزان اثر مواد اولیه داشته
محیطی را از بین  شود که پیامدها و اثرات منفی زیست این محصوالت موجب کاهش و یا حذف پسماندهاي شیمیایی می

نند و تصمیمات مناسب در این محیطی پیشرفت ک هاي زیست شرکت ستاره تابان پاك امیدوار است جوامع در زمینه. برد می
  .زمینه اتخاذ گردد
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  شرکت فناور نانو پژوهش مرکزي
 

  3881935554استان مرکزي، خمین، بلوار شهید صدوقی، کوچه محسن محمدي، کد پستی  

  46331892 -086  

  www.biozarco.ir    biozarco@yahoo.com  
  

 تولیدات زیستی، کود اورمیک و کود بیوارگانیک: توانمندي
  

 محیطی، ناپذیر زیست ویژه کودهاي ازته و فسفاته، باعث بروز خسارات جبران امروزه کاربرد روزافزون کودهاي شیمیایی، به
هاي خطرناك نظیر انواع سرطان از عواقب   بیماريي تخریب ساختمان خاك و توسعه. است بهداشتی و اقتصادي شده

با توجه به این معضالت، شرکت فناور نانو پژوهش مرکزي، براي اولین بار . مصرف بیش از حد این کودهاي شیمیایی است
 این کودها، کود اورمیک و کود ي از جمله. در جهان به فناوري ساخت کودهاي با تکنولوژي باال دست یافته است

ي مصرف کود اوره  زیست است، بهترین شیوه که منطبق با محیط کود اورمیک به دلیل این. توان نام برد ارگانیک را میبیو
 گیاه در مقابل ي ترکیب عناصر آهن و روي موجب افزایش سرعت رشد، استقرار سریع گیاه و تقویت بنیه. باشد می

ح ساختار خاك و کمک به جذب سایر عناصر خاك به گیاه ترکیبات هیومیکی موجب اصال. شود هاي خاکزي می بیماري
 درصد مصرف 70 درصد تلفات ناشی از مرگ گیاهچه کاهش یابد و 20شود از این طریق حداقل  بینی می پیش. گردد می

زنی دانه،  همچنین تقویت گیاه از طریق تأمین عناصر میکرو ضروري، افزایش قدرت جوانه. کود شیمیایی ازته کم شود
ها و بهبود رشد گیاه، بهبود ساختمان و باروري  هش مصرف کودهاي ازته و فسفاته، افزایش کارایی میکروارگانیسمکا

آبی  هاي شوري و کم خاك، حفظ سالمت انسان به دلیل کاهش اثرات مخرب کودهاي شیمیایی، افزایش مقاومت به تنش
  . کودهاي این شرکت استو افزایش عملکرد در واحد سطح، از دیگر مزایاي استفاده از
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  شرکت کاوشگران طبیعت پاك 
 

  4154635365، کد پستی 85 احتساب، پالك ي میدان، کوچه رشت، سبزه 

  33260989 -013    09111350546  

  www.ircne.com    kavosh@ircne  
  

  تولید کود ارگانیک، پودر سبز، استوك انواع جلبلک: توانمندي
  

هاي  ها و گیاهان دریایی است که حاوي مقادیر باالیی از اسیدهاي آمینه و پروتئین شده از جلبک آوريمحصولی فرپودر سبز 
هایی که  توان به آزوال و اسپیرولینا و سایر جلبک  پودر سبز میي هاي گیاهی براي تهیه ترین گونه از مهم. باشد ضروري می

.  ضروري باالیی هستند اشاره کردي ي چرب ضروري و اسیدهاي آمینهشوند و داراي پروفایل اسیدها  می مقدار انبوه کشت به
   .باشد می...  آبزیان، طیور و ي عنوان مکمل غذایی در جیره این پودر با کیفیت باال براي استفاده به
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  شرکت ویوا کود
 

  42 ي  صنعتی بهاران، شمارهي ، ناحیه15آباد، کیلومتر   علیي گرگان، جاده  

 32511742-017    32511747-017  

  www.vivakoud.com    
  

  تولید کودهاي زیستی: توانمندي
 

با توجه به تبعات منفی تغییرات اقلیمی شدید بر کشاورزي ایران، نقش تغذیه و مدیریت آن در کاهش این تأثیرات منفی 
لحاظ سهولت  به(هاي مناسب   اعمال مدیریت مناسب تغذیه بدون در اختیار داشتن نهادهنحو بارزي پررنگ شده است؛ اما به

نیز اهمیت مصرف . پذیر نخواهد بود امکان) دهنده به لحاظ کیفیت و نوع مواد تشکیل(و کارآمد ) مصرف و اثربخشی
خاك، آب و (زیست  بع محیطمنظور جایگزینی و یا کاهش مصرف کودهاي شیمیایی در حفاظت از منا کودهاي طبیعی به

  .تر است نیاز از توضیح بیش ترین منابع ثروت یک جامعه، بی عنوان مهم ها به و سالمت انسان) گیاه
زیست  آوري، نگهداري و بازیافت سازگار با محیط زیست فقدان روشی مناسب براي جمع  محیطي از سوي دیگر، در حوزه

  .کند هاي سطحی را آلوده می شدت خاك و آب اال مانند خون و رهاسازي آن، بهپسماند کشتارگاهی با پتانسیل آالیندگی ب
، به یک »پسماند« آالینده با عنوان ي در این روش تولیدي، جهت بازیافت کامل خون کشتارگاهی و تبدیل آن از یک ماده

هاي طبیعی جامد  راي تولید نهادهو سپس کاربرد آن ب)  مصرفي برگشت به چرخه( اولیه با قابلیت استفاده در صنعت ي ماده
زیست، از دو فناوري هیدرولیز آنزیمی و  و مایع متناسب با نیاز گیاه و حداکثر جذب طی یک روش سازگار با محیط

 .آبگیري تحت خأل با هدف تولید بدون آب، با حداقل مصرف انرژي و عدم تولید آالینده ثانویه استفاده شده است
 


