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ــد.  ــی اقتصــادی کشــورها را تشــکیل می ده ــی شــدن و پیچیدگ ــم صنعت ــزای مه ــاوری یکــی از اج فن
اقتصادهــای پیچیــده، اقتصادهایــی هســتند کــه می تواننــد حجــم زیــادی از دانــش مرتبــط را در قالــب 
ــار هــم جمــع کــرده و مجموعــه متنوعــی از کاالهــای دانش بنیــان را تولیــد  ــزرگ افــراد کن شــبکه های ب
کننــد. در واقــع، میــزاِن پیچیــده بــودن یــک اقتصــاد، در قالــب کاال یــا محصولــی در نظــر گرفتــه می شــود 

کــه در نهایــت، روانــه بازارهــای جهانــی می شــود.

اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه کاربــرد دانــش و اطالعــات در آن اهمیــت باالیــی داشــته و 
تولیــد و توزیــع، مبتنــی بــر آن شــل گرفته و ســرمایه گذاری در صنایــع بــا محوریــت دانــش مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفتــه اســت. حرکــت اقتصادهــا بــه ســمت دانش بنیــان شــدن عــالوه بــر اینکــه موجــب 
افزایــش تــوان رقابتــی کشــورها می شــود، می توانــد در حــوزه تجــارت خارجــی نقــش مهمــی در اقتصــاد 

جهانــی ایفــا کنــد.

محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی نیــز کــه حاصــل دانــش و تجربــه متخصصــان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی اســت، از طریــق 7000 شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود. ایــن شــرکت ها کــه بعضــًا بــه 
ــروش و در  ــارد دالر ف ــش از 10 میلی ــل شــده اند در ســال گذشــته بی ــاوری تبدی ــزرگ فن ــای ب کارخانه ه

ــف داشــته اند. ــه کشــورهای مختل ــارد دالر صــادرات ب حــدود 1 میلی

شــرکت های  و  اســتارتاپ ها  حامــی  نهــاد  به عنــوان  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
دانش بنیــان، مســئول شناســایی و انتخــاب ایــن شرکت هاســت و به عنــوان مهم تریــن مرجــع هدایــت، 

ــران شــناخته می شــود. ــاوری در کشــور ای ــری و توســعه حــوزه فن راهب

ــه ای منتخــب از محصــوالت دارای ســابقه و  ــر، مجموع ــاب دیگ ــد کت ــراه 19 جل ــه هم ــاب حاضــر ب کت
یــا پتانســیل صادراتــی اســت کــه  بــا اســتفاده از اطالعــات اظهارشــده از ســوی شــرکت های منتخــب 
جهــت ارائــه بــه مشــتریان بین المللــی، بازرگانــان و مقامــات دولتــی و دانشــگاهی عالقه منــد بــه 

ــه شــده اســت. ــن محصــوالت تهی اســتفاده از ای

ایــن مجموعــه از برگــزاری دو کمیتــه تخصصــی و بازرگانــی به طــور جداگانــه و بررســی مرحلــه ای 
محصــوالت بــا حضــور کارشناســان فنــی و بازرگانــی در چارچــوب بررســی ســوابق تولیــد و فــروش شــرکت، 
ــد و صــادرات و خدمــات  ــروی انســانی متخصــص، ظرفیت هــای تولی ــی و نی ــه دانــش فن دسترســی ب

پــس از فــروش منتــج شــده اســت.
 

در ایــن فرآینــد کمیته هــای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــه ریاســت دکتــر رضــا اســدی فــرد و راهبــری مهنــدس مجتبی هوشــمندزاده 
برگــزار گردیــده و کمیته هــای بازرگانــی بــه سرپرســتی مهنــدس مهــدی قلعه نــوی و راهبــری مهنــدس 
روح اهلل اســتیری و حضــور بازرگانانــی از بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه در اینجــا از زحمــات و 

حمایت هــای ایــن دو گــروه تشــکر ویــژه دارم.

از مدیــر پــروژه، ســرکار خانــم زهــرا افضلــی نیــز کــه بــا مســئولیت پذیری بــاال از ابتــدای پــروژه بــا 
ایده هــای خالقانــه بــه طراحــی و پیشــبرد پــروژه اهتمــام ویــژه داشــته اند تشــکر ویــژه دارم.

همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات، همــت بــاال و اهتمــام ویــژه ســایر همــکاران کــه زحمــت 
ارزیابــی و گــردآوری، پیگیــری از شــرکت ها، انتخــاب و بازنویســی متــون و در نهایــت ویراســتاری و 

ــم: ــر و تشــکر نمای ــده داشــته اند تقدی ــاب را برعه ــن کت طراحــی ای

تیم نظارتی طرح: محمد ترابی و فرشته الهی
تیــم ارزیابــی، تحریریــه، ویراســتاری و طراحــی: پیمــان عینــی زاده، محمدرضــا غیبــی، ســمانه گــودرزی، 

زهــرا فراهانــی، محمدحســین پوردبــاغ، مســعود خلیلــی

ــه در کشــور مقصــد  ــل ارائ ــف قاب ــه روش هــای مختل ــوق ب ــه محصــوالت ف ــم ک ــد می کن در اینجــا تأکی
می باشــد. روش هایــی همچــون صــادرات محصــوالت نهایــی، صــادرات محصــوالت نیمه ســاخته و 
مونتــاژ در مقصــد، تولیــد مشــترک در کشــور مقصــد و ســایر همکاری هــای اقتصــادی کــه در کلیــه مــوارد 
ــان  ــی شــرکت های دانش بنی ــی مال ــوان حام ــاوری به عن ــادل فن ــدوق توســعه صــادرات و تب ــوق، صن ف
صادراتــی، آمــاده ســرمایه گذاری مشــترک در کشــور مقصــد و ضمانــت محصــوالت خریــداری شــده 

می باشــد.

همچنیــن در انتهــای کتــاب فهرســتی از کارگــزاران تجاری ســازی و انتقــال فنــاوری، خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری )iHiT( مســتقر در کشــورهای مختلــف و شــرکت های مدیریــت صــادرات مــورد تأییــد معاونــت 

علمــی و فنــاوری جهــت برقــراری ارتبــاط ذکــر شــده اســت.

ــبی از  ــناخت مناس ــده و ش ــع ش ــد واق ــدگان مفی ــرای مراجعه کنن ــر ب ــاب حاض ــدوارم کت ــان امی در پای
پیشــرفت های فنــاوری در ایــران ارائــه دهــد.

با تشکر
مــهــرداد امــانی اقدم
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ســرزمین کهــن ایــران، از دیربــاز سرچشــمه دانــش و صنعــت بــوده و ایرانیــان نقــش قابل توجهــی در 
توســعه، تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــریت داشــته اند. اکثــر مورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه 
قســمت اعظــم پیشــرفت های علــوم و تمــدن بشــری مدیــون تمــدن ایرانیــان بــوده و درخشــان ترین 
آثــار هنــری و عالی تریــن ســطوح صنعتــی از ذهــن ایرانیــان تراویــده اســت. صنایــع فلــزکاری، صنعــت 
کشــاورزی، داروســازی و کیمیاگــری بــا مضامینــی شــامل لعــاب دادن کاشــی ها، رنگــرزی فرش هــا، 
ــژه  ــه وی ــوازات توج ــه م ــوده اســت. ب ــم ب ــان قدی ــه ایرانی ــورد توج ــع م ــا و شیشــه ها از صنای پارچه ه
بــه توســعه صنعــت، ســابقه ی ارتباطــات تجــاری متقابــل ایرانیــان بــا ســایر تمدن هــا در شــرق و مرکــز 
آســیا، اروپــا و آفریقــا قدمتــی دیرینــه دارد و ایرانیــان از دیربــاز بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم 

ــی نقــش بســزایی داشــته اند. ــی، در گســترش نوع دوســتی جهان ــن تجــارت دریای و همچنی
ــتانی مان  ــرزمین باس ــد در س ــر و تولی ــت، هن ــرای صنع ــود، ب ــاکان خ ــون نی ــروز همچ ــان ام ــا ایرانی م
ــه و تجــارت محصــوالت  جایگاهــی تحول آفریــن و ســازنده قائــل هســتیم و توســعه تعامــالت فناوران
صنعتــی دانش بنیــان بــا ســایر کشــورها را فرصتــی بــرای دوســتی و گســترش پیوندهــای مشــترک 

ــم. ــداد می نمایی قلم

کشاورزی، دام و طیور، آبزیان
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ــش واردات،  ــادرات و کاه ــش ص ــتغال زایی، افزای ــزوده، اش ــاد ارزش اف ــل ایج ــه دلی ــی ب ــعه صنعت توس
ــک  ــذار از ی ــران داراســت و گ ــوری اســالمی ای ــا و سیاســت های جمه ــی در برنامه ه ــگاه بســیار باالی جای
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مــواد خــام معدنــی بــه اقتصــادی صنعتــی و تولیــدی به خصــوص متکــی 
ــده اســت. در حــال حاضــر  ــن منظــور اتخــاذ گردی ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن، راه کالن ــر فناوری هــای نوی ب
ــه حوزه هــای  ــه حوزه هــای خدماتــی و 50 درصــد دیگــر ب ــران ب ــی ای 50 درصــد از تولیــد ناخالــص داخل
صنعتــی و تولیــدی اختصــاص دارد کــه شــامل 10 درصــد صنعــت کشــاورزی و غذایــی، 14 درصــد صنعــت 

نفــت و گاز و 26 درصــد ســایر صنایــع تولیــدی می باشــد.

در ایــن میــان صنایــع متنوعــی نظیــر داروســازی، تجهیــزات پزشــکی، ســاختمان، ارتباطــات و مخابــرات، 
انــرژی، معــدن، مــواد شــیمیایی و ... دارای ســهم متنوعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران می باشــند 
کــه تولیــدات آن هــا عــالوه بــر پوشــش حجــم قابل توجهــی از نیــاز داخــل، بــه مقاصــد متنوعــی صــادر 
می گــردد. براســاس داده هــای گمــرک جهانــی1، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2021 صادراتــی معــادل 
75 میلیــارد دالر داشــته اســت کــه تقریبــًا نیمــی از آن بــه صنایــع غیرنفتــی و محصــوالت صنعتــی 
فــرآوری شــده اختصــاص دارد. مــواد پیشــرفته صنعتــی، محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی، محصــوالت 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی همگــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه در ایــن بیــن، حجــم صــادرات بیشــتری 

را شــامل می شــوند.

1 www.trademap.org 

سهم حوزه فعالیت های مختلف
 از تولید ناخالص داخلی ایران

صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۱
براساس داده های گمرک جهانی1
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توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن، تجاری ســازی و رســوخ آن در صنایــع تولیــدی، ســبب گردیــده در 
دهــه گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران، حرکــت رو بــه رشــدی را در ایــن زمینــه تجربــه نمایــد؛ موضوعــی 
کــه در ایــران در قالــب توســعه شــرکت های دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس منظــور از 

شــرکت دانش بنیــان بدیــن شــرح اســت؛
یــک شــرکت خصوصــی کــه تولیدکننــده محصــوالت و یــا ارائــه دهنــده خدماتــی اســت کــه شــامل ســه 

ویژگــی زیــر باشــند:
  1.   کاال و یــا خدمــت ارائــه شــده توســط شــرکت دارای ســطح فنــاوری بــاال و یــا متوســط بــه بــاال باشــد 

و دانــش فنــی آن پیچیدگــی فنــی قابل توجهــی داشــته باشــد )شــرط ســطح فنــاوری(.
  2.   طراحــی کاال و یــا خدمــت در شــرکت مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه داخلــی و یــا انتقــال فنــاوری باشــد 

)شــرط طراحــی مبتنــی بر تحقیق و توســعه(.
  3.   شرکت قادر به تولید و ارائه کاال یا خدمت مذکور به بازار باشد )شرط تولید(.

در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان در ایــران در حــال تولیــد محصــوالت و ارائــه 
خـــــــدمات در حــوزه فـــــناوری های مختلــف می باشــند. ایــن شــرکت ها مـــجموعاً تولـــــیدکننده بیــش از 
15 هــزار محصــول و یــا خدمــت هســتند و اشــتغال مســتقیم در آن هــا کــه عمومــًا شــامل افــراد بــا ســطح 

تحصیــالت بــاال اســت، در حــدود 250 هــزار نفــر اســت.

در مــورد مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران هــم الزم بــه توضیــح اســت کشــورهای چیــن، هنــد، اندونــزی، 
روســیه، ازبکســتان، غنــا، آلمــان و آفریقــای جنوبــی و همچنیــن از میــان همســایگان منطقــه ای، عــراق، 
ترکیــه، امــارات، افغانســتان، پاکســتان، عمــان، ترکمنســتان و آذربایجــان بیشــترین ارزش دالری واردات 

از ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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جایگاه فناوری های نوین در صنعت ایران 
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تعداد شرکت های دانش بنیان برحسب حوزه فناوری



صــادرات شــرکت های دانش بنیــان ایــران در 5 ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد داشــته و ایــن شــرکت ها 
در حــال حاضــر چیــزی حــدود 2 درصــد از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

عراق، امارات، ترکیه، روسیه، سوریه

افغانستان، پاکستان، هند

هلند، ایتالیا، ترکمنستان 

بزرگترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی در ۵ سال گذشته

صنعــت کشــاورزی و دامــداری در ایــران، بخشــی مهــم و چشــم گیری از اقتصــاد را تشــکیل می دهــد. ایــن 
ــا  ــد، ب ــرار دارن ــره ارزش ق ــداد یــک زنجی ــه نحــوی در امت ــه ب ــی ک ــه همــراه صنعــت مــواد غذای صنعــت ب
پوشــش 10 درصــد از GDP از جملــه صنایــع اســتراتژیک محســوب می گردنــد و بــا دارا بــودن بیــش از 7.5 
میلیــارد دالر صــادرات، بعــد از مــواد پیشــرفته صنعتــی و محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی در جایــگاه 

ســوم قــرار دارد.
ــن  ــران و همچنی ــال در ای ــف فع ــع مختل ــان صنای ــت در می ــن صنع ــت ای ــت و اهمی ــه قدم ــه ب ــا توج ب
اهتمــام ویــژه بــه مکانیزاســیون آن، فناوری هــای گســترده ای بــا هــدف افزایــش بهــره وری، افزایــش کیفیــت 
ــب بیــش  ــرده و در قال ــدا ک ــن کاهــش قیمــت تمــام شــده در بطــن آن توســعه پی و ســالمت و همچنی
ــر شــرکت های  ــال اخی ــد س ــردد. در چن ــان عرضــه می گ از 600 محصــول توســط 400 شــرکت دانش xبنی
ــا وجــود اینکــه حــدود 2 درصــد از اشــتغال و درآمــد ســاالنه  دانش بنیــان حــوزه کشــاورزی و دامــداری ب
ــه اینکــه دارای محصــوالت و  ــا توجــه ب ــی ب ــد، ول ــه خــود اختصــاص داده ان شــرکت های دانش بنیــان را ب
فناوری هایــی هســتند کــه در تولیــد محصــوالت نهایــی مصرفــی صنعت کشــاورزی و دامــداری کاربــرد دارد و 
زمینه ســاز ارتقــا کیفیــت و ســالمت آنهــا می باشــد، اثرگــذاری بســیار بیشــتری در افزایــش GDP داشــته اند.

جایگاه صنعت کشاورزی و دامداری در میان صنایع ایران و تولیدات دانش بنیان
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در نهایــت در مــورد صــادرات محصــوالت دانش بنیــان ایــن حــوزه الزم بــه توضیــح اســت در 5 ســال گذشــته 
مجموعــاً 55 میلیــون دالر از محصــوالت تولیــدی شــرکت های دانش بنیــان فعــال در صنعــت کشــاورزی و 

دامــداری بــه خــارج از ایــران صــادر شــده اســت.

عمده ترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان 
فعال ایرانی در حوزه کشاورزی و دامپروری

درصد شرکت های فعال حوزه کشاورزی و
دامپروری از لک شرکت های دانش بنیان

5 %

۱. عراق

۶.  پاکستان

۲. تاجیکستان

۷. امارات

۳. هند

۸. بولیوی

۴. افغانستان

۹. تاجیکستان

۵. تایلند

۱۰. کویت

فنـــاوری در فرآینـــد تولیـــد یـــک محصـــول می توانـد باعـث جلوگیـــری از ضـرر، افزایـش بهــــره وری، تنــوع 
و ارزش کاال شــــود. به عنوان مثــــال اگــــر کشــــاورز بتوانــــد از طریــــق آمــــوزش الکترونیــک اطالعاتــی در 
مــــورد بــــذر مناســــب منطقـ  ه ی خــــودش، بهتریــــن زمــــان و طریقـــه ی کاشــــت اصولــــی، تعــــداد و دور 
آبیــاری، زمــان مناســب کــود دهــی و زمـان برداشـت یـک محصـول کسـب نمایـد و آنهـا را بـه کار ببنـدد، 
یقینـــا باعـــث افزایــــش تولیــــد محصوالتــــی بــــا کیفیــت، تنــــوع و ارزش کاال می شــــود. بدیهــی اســت 
فنـاوری اطالعـات اگـر درسـت بـه کشـاورزان عرضـه شـود و آنهـا بـه صـورت صحیـح بـه کار گیرنـد باعـث 
افزایـــش تولیـــد محصـــول، کاهـــش ضایعـات، مدیریـت دقیـق در کاشــــت و برداشــت و رونــق و بهبــود 

زندگــی آنهــــا می شــود.
ربات هــــا، سنســــورها، سیســــتم های آبیــــاری و کوددهــــی در سراســــر جهــــان در حــــال گذرانـــدن دوره ی 
آزمایشـــی هســـتند. بـــا ورود حرفـــه ای ایـن ابـزار تکنولوژیـک بـــه دنیـای مـدرن، آینـده صنعـت کشـاورزی 

دســـتخوش تغییـــری عظیـم خواهـد شـد.
بــــا پیشــــرفت تکنولــــوژی در کشــــاورزی و رشــــد ابزارهــــای مــــدرن، می تــــوان گفــت کــــه ایــن صنعــت 
رشــــد بســــیار زیــــادی را طــــی دو دهــــه آینــده تجربــه خواهــد کــرد. بــــا اطالعاتـی کـه ابزارهـای مـدرن 
دربـاره خـاک، لگ و گیـاه، شـرایط آب و هوایـی و ... بـه شـما می دهنـد، ضریـب اشـتباه بسـیار کـم شـده و 
همـه محصـوالت بـه صـورت کامـل و رسـیده برداشـت می شـوند. سـاخت نسـخه های اولیـه ایـن ابزارهـا 
پایـان کار نبـوده و بایـد دیـد کـه پیشـرفت آنهـا در آینـده چگونـه خواهـد بـود و چـه ابزارهـای تکنولوژیـک 

دیگـری بـرای ایـن صنعـت سـاخته خواهـد شـد.
کشــاورزی امــروزه بســیار پیشــرفت کــرده اســت و معمــوال از فناوری هایــی ماننــد ربات هــا، حســگرهای 
دمــــا و رطوبــــت، تصاویــــر هوایــــی و فنــــاوری GPS اســــتفاده می کنــــد. ایــن دســــتگاه های پیشــرفته، 
کشــــاورزی دقیــــق و سیســــتم های رباتیــــک، امـــکان ســـودآوری، کارآیـــی، ایمنـــی بیشـــتر و ســـازگاری بـــا 

محیط زیســـت را بـــه کســـب و کارهــــا می دهــد.

چشم انداز صنعـت کشاورزی و دامداری در فناوری های روز دنیا
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مزایای تکنولوژی در کشاورزی عبارتند از:

آخرین تکنیک ها و فناوری های برتر در کشاورزی عبارتند از:

GPS و کشاورزی با GIS نرم افزار

استفاده از ماشین آالت مدرن برای کنترل چالش کشاورزان

آبیاری سریع تر و راحت تر

 تصاویر هوایی
تصویربرداری ماهوارهای

کاهش زمان صرف شــده برای فعالیت های مختلف

کنترل بهتر آفات شیمیایی

کاهش قیمت نهایی محصول و میزان استفاده از آب و کودهای شیمیایی

ادغام مجموعه داده ها

استفاده  از ماشین آالت برای کاشت بذر

بهبود حاصل خیزی خاک

استفاده کمتر از مواد شیمیایی و  کاهش ریزش مواد ضایعاتی به دریاها

نرم افزارهای کشاورزی و داده های آنالین

در ســال های اخیــر در ایــران پیشــرفت های خوبــی در توســعه دانــش فنــی برخــی از نهاده هــای هایتــک از 
جملــه بــذر، کودهــای زیســتی، نژادهــای دام ســبک، واکســن های دام و طیــور، تجهیــزات کاشــت، داشــت 
و برداشــت و تکثیــر کشــت بافتــی گیاهــان رخ داده اســت و بــا توجــه بــه حجــم نیروی کار فنــی و تحصیل 
کــرده در رشــته های کشــاورزی، زیســتی و شــیمیایی، ســطح قابــل کشــت نســبتا وســیع کشــور و توســعه 
دانــش فنــی پیچیــده برخــی نهاده هــا، ایــن امــکان وجــود دارد کــه ایــران در آینــده ای نزدیــک در زمــره 

کشــورهای بــزرگ تولیــد و صادرکننــده نهاده هــای تکنولوژیــک کشــاورزی قــرار گیــرد.

تقسیم بندی صنعت کشاورزی براساس توانمندی های صادراتی دانش بنیان
همانگونــه کــه بیــان شــد بــا وجــود اینکــه صنعــت کشــاورزی و دامــداری از جملــه صنایــع قدیمــی فعــال 
در ایــران اســت، در ســال های اخیــر اهتمــام ویــژه بــه مکانیزاســیون در ایــن صنعــت ســبب توســعه دانــش 
ــه در بطــن آن گردیــده اســت. در ایــن کتــاب محصوالتــی گــردآوری  فنــی بســیاری از محصــوالت فناوران

شــده اند کــه قابلیــت تقســیم بندی  در حوزه هــای زیــر را دارنــد:

در ادامــه به منظــور ارائــه شــناخت کلــی نســبت بــه ایــن حوزه هــا، هــر یــک از مــوارد تشــریح و زیردســته های 
آنهــا بیــان می شــود:

1

2

3

4

تولید نهاده های کشاورزی

ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی

دام و طیور
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تولید نهاده های کشاورزی1

شروع فصل از صفحه ۲4

نهاده هــای کشــاورزی اولیــن ارتبــاط را بــا بهــره وری در ایــن حــوزه دارنــد. در ایــن میــان، 
تولیــد بــذر، نشــا و نهــال ســالم و پرعملکــرد مخصوصــًا بــذور ســبزی و صیفی جــات هیبریــد 
ــژه ای برخــوردار اســت. ســم ها و کودهــای  ــی از اهمیــت وی و نشــا و نهال هــای کشــت بافت
شــیمیایی، میکروبــی، آلــی و گیــاه  پایــه از جملــه نهاده هایــی هســتند کــه در کشــور تولیــد 
شــده و تولیدکننــدگان متعــددی بــرای آنهــا وجــود دارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه هایتک تریــن 
محصــوالت مرتبــط بــا کشــاورزی در ایــن حــوزه قــرار می گیرنــد و بیشــتر حوزه هــای زیســتی 
درگیــر ایــن نهاده هــا هســتند. محصــوالت ایــن حــوزه در دســته بندی موجــود در ایــن کتــاب 

بــه زیردســته های ذیــل تقســیم می شــوند:

محصــوالت ایــن گــروه شــامل نشــا و نهال هــای کشــت بافتــی و بذرهــای هیبریــدی اســت. 
بذرهــای تولیــد شــده بــه روش هیبریداســیون عمدتــًا دارای مصــرف گلخانــه ای می باشــند و 
نشــا و نهال هــای کشــت بافتــی نیــز دارای کاربــرد در گیاهــان زینتــی و باغــات میــوه هســتند. 
ــر تنش هــای  ــا در براب ــذور و نهال هــا، مقاومــت قابل توجــه آنه ــن ب ــاز ای از ویژگی هــای ممت

زیســتی، غیرزیســتی و بیماری هاســت.

کودهــای معرفــی شــده دانش بنیــان در ایــن کتــاب بــه ســه دســته کودهــای زیســتی، کالتــه 
ــًا دارای ســویه های تثبیــت کننــده  و شــیمیایی تقســیم می شــوند. کودهــای زیســتی عمدت
عناصــر ماکــرو در خــاک می باشــند و کودهــای کالتــه عمدتــاً مربــوط بــه عناصــر میکــرو نظیــر 
آهــن، منیزیــم ســلنیوم، مــس و ... هســتند. کودهــای شــیمیایی نیــز معمــوال دارای عناصــر 

نیتــروژن، فســفر، پتاســیم و کلســیم می باشــند.

ســموم معرفــی شــده در ایــن کتــاب بــرای بیماری هــای قارچــی، حشــرات و آفــات در گیاهــان 
باغــی و زراعــی کاربــرد دارنــد.

بخش اول | بذر و نهال:

بخش دوم | کودها و به سازهای خاک: 

بخش سوم | سم ها و آفت کش ها: 



ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی2

شروع فصل از صفحه ۷۶

هــر ماشــینی کــه در فرآینــد کاشــت، داشــت و برداشــت در حــوزه کشــاورزی مــورد اســتفاده 
ــن دســته جــای  ــد، در ای ــه کار می رون ــاری ب ــه در حــوزه آبی ــی ک ــا تجهیزات ــرد و ی ــرار می گی ق
ــف  ــین آالت مختل ــتفاده از ماش ــت اس ــح اس ــه توضی ــوزه الزم ب ــن ح ــورد ای ــرد. در م می گی
ــه اســت و به صــورت  ــن زمین ــه رشــد در ای ــا یکــی از فناوری هــای رو ب و هوشمندســازی آنه
ماشــین آالت مرتبــط بــا هوشمندســازی کشــاورزی، سنســورها، ربات هــا و ... در حــال اســتفاده 
در صنعــت کشــاورزی می باشــند. ایــن حــوزه از محصــوالت شــامل کاالهایــی هســتند کــه در 

ــل تقســیم شــده اند: ــه زیردســته های ذی ــاب ب ــن کت ای

ماشــین آالت معرفــی شــده در ایــن دســته کلیه تجهیــزات زنجیره حــوزه کشــاورزی را به صورت 
ذیل شــامل می شــود:

تجهیــزات آبیــاری ایــن کتــاب شــامل تمــام زنجیــره تأمیــن مرتبــط بــا حــوزه آبیــاری کشــاورزی 
می باشــند. انــواع شــیرها و پمپ هــای ســانتریفیوژ در ایــن دســته معرفــی شــده اند.

۲. کاشت بذر، نشاء، پیاز، غده بذری یا نهال۱. آماده سازی زمین یا خاک کشت

۳. داشت و رسیدگی به محصول زراعی ۴. برداشت محصول زراعی ۵. نگهداشت

بخش اول | ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت: 

بخش دوم | تجهیزات مرتبط با آبیاری:

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 
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دام و طیور۳

شروع فصل از صفحه ۱۲۸

به طورکلــی پــرورش دام و طیــور از برخــی پروتل هــا پیــروی می کنــد و مهم تریــن بخــش آن 
ــام  ــه ای دام هــا می باشــد. دانــش جیره نویســی از قدیم االی تأمیــن خــوراک و باالنــس تغذی
بــرای ایــن منظــور توســعه یافتــه و مــورد اســتفاده تولیدکننــدگان قــرار دارد. بــا نــگاه 
ــه  ــری از بیماری هــا و تنش هــای زیســتی از جمل ــرای جلوگی ــه برخــی محافظت هــا ب فناوران
فعالیت هــای بــا فنــاوری بــاال در ایــن بخــش اســت و برخــی نهاده هــا از جملــه واکســن ها،  
مــواد مربــوط بــه ضدعفونــی و ... در ایــن حــوزه کاربــرد دارنــد. بــا ایــن توضیــح در ایــن کتــاب 

ــه زیردســته های زیــر تقســیم شــده اند: ــه ایــن حــوزه ب محصــوالت فناوران

واکســن های موجــود بــرای دام ســنگین، دام ســبک، طیــور و آبزیــان کاربــرد داشــته و نــوع مصــرف آنهــا 
عمدتــًا تزریقــی یــا خوراکــی اســت و در بیشــتر مــوارد تــا بیــش از ۸0 درصــد از بیماری هــای دام و طیــور 

بازدارندگــی دارنــد. 

ایــن مکمل هــا شــامل مــواد غذایــی نظیــر پروبیوتیک هــا، پری بیوتیک هــا، ســین بیوتیک ها، کالت هــای 
معدنــی، توکســین بایندرهــا و بافرهــا می باشــند و ســبب افزایــش کیفیــت و عملکــرد دام و تحمــل بــه 

تنش هــای زیســتی و غیرزیســتی در دام هــا و طیــور می شــوند.

ــرای  ــان شــامل گوســفندان اصــالح شــده ب ــژاد شــده توســط شــرکت های دانش بنی دام هــای اصــالح ن
صفــات مختلــف هســتند و دارای ویژگی هــای بــارزی نظیــر دوقلوزایی و افزایش ســرعت رشــد می باشــند.

تجهیــزات مرتبــط بــا غذادهــی دام در ایــن کتــاب شــامل تجهیــزات تولیــد پلــت و فــرآوری آن می باشــد و 
ایــن ماشــین آالت متناســب بــا نیــاز مشــتری در ظرفیت هــای مختلــف قابــل تولیــد هســتند.

بخش اول | واکست های دام و طیور: 

بخش دوم | داروها و  مکمل  خورام دام و طیور: 

بخش سوم | اصالح نژاد دام: 

بخش چهارم | تجهیزات غذادهی دام: 
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آبزی پروری در دریا۴

شروع فصل از صفحه ۱۹۰

آبزیــان در دســته بندی کتــب علمــی جــزء دام هــا طبقه بنــدی می شــوند و تمــام نــکات 
مربــوط بــه دام هــا در مــورد ایــن موجــودات نیــز صــدق می کنــد. بــا ایــن وجــود تجهیــزات 
ــی  ــان تفاوت های ــرورش آبزی ــه پ ــوط ب ــزات مرب ــی تجهی خوراک دهــی و هوادهــی و به طورکل
ــن حــوزه  ــد واکســن ها در ای ــی برخــی نهاده هــای مصرفــی مانن ــا دام هــای دیگــر دارد. حت ب
تفاوت هــای زیــادی بــا حوزه هــای دیگــر دارد. به عنــوان مثــال هــر دارویــی کــه بــرای آبزیــان 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد بایــد محلــول در آب و فرموالســیون خوراکــی باشــد. ایــن 
موضــوع خــود تولیــد نهاده هــا را بــرای ایــن حــوزه کمــی ســخت تر و پیچیده تــر می کنــد. لــذا 
ــل تقســیم شــده اســت: ــه زیردســته های ذی ــروری ب ــان حــوزه آبزی پ محصــوالت دانش بنی

ایــن تجهیــزات شــامل قفس هــای پــرورش ماهــی در دریــا اســت )مزرعه هــای پــرورش ماهــی( و حداقــل 
ظرفیــت ایــن قفس هــا 500 تــن ماهــی در هــر دوره پــرورش می باشــد.

تجهیــزات مرتبــط بــا غذادهــی آبزیــان بارج هــای اتوماتیــک غذادهــی و شــناورهای نظــارت و غذادهــی 
هســتند.

بخش اول | تجهیزات پرورش آبزیان: 

بخش دوم | تجهیزات غذادهی آبزیان: 

کشاورزی، دام و طیور، آبزیان
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بخش: بذر و نهال 

فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی

شرکت کشت و صنعت رعنا

سال تاسیس:
1371

معرفی محصول:
نشــا و نهــال کشــت بافتــی تولیــدی، شــامل نهــال خرمــای کشــت بافتــی و نهــال گــردوی کشــت 
ــر  ــه روش کشــت بافتــی، تمــام مراحــل تکثی ــر رقم هــای خرمــا و گــردو ب بافتــی اســت. در تکثی
بــه غیــر از ســازگار نمــودن گیــاه در شــرایط درون شیشــه ای در آزمایشــگاه انجــام می گیــرد. 
محصــوالت تولیدشــده بــه دور از بیمــاری و از لحــاظ مورفولــوژی، مطلــوب و یکنواخــت هســتند.

سابقه صادرات: 
بیش از 2 میلیون دالر

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

نخلستان ها و باغ های گردو جهت بهره برداری کشاورزان	 
اســتفاده در باغــات مــادری جهــت ذخایــر ژنتیــک در عرصــه و تولیــد پایه هــای عــاری از بیمــاری	 

نهال خرما: 
دارای کمترین میزان واریاسیون	 
رشد سریع	 
زود بازده	 

نهال گردو:
رقم چندلر	 
نیازی به پایه و پیوند ندارد و دارای سیستم ریشه ای گسترده و قوی است	 
مقاوم به سرما	 
دارای پوست کاغذی با مغز سفید و باالترین میزان چربی	 

کیفیت باال	 
باردهی زیاد	 

نشا و نهال کشت بافتی
خرما و گردو

www.ranagro.com

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
امارات، اندونزی، تایلند، عراق، هند
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بخش: بذر و نهال 

فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی

شرکت زیست فرآیند تولید پایدار
www.sbbproduct.ir

سال تاسیس:
1393

معرفی محصول:
ــه دوم  ــا رتبـ ــت بالسـ ــد از درخـ ــی بعـ ــای گیاهـ ــان گونه هـ ــا )Paulownia( در میـ ــاه پالونیـ گیـ
ســـریعترین رشـــد ممکــن را داراســـت و بــه  غیـــر از قطـــب جنـــوب در تمامـــی قاره هـــای آســـیا، 
اروپـــا، آفریقـــا، آمریـــکا و اقیانوســــیه در ســــطح وســــیع کشــت می گردد. پالونیــــا دارای 9 گونــه 
می باشد که ســــه گونــــه فورتنـــی، تومنتوســـا و االنگاتـــا و دورگه هـــای بیـــن آنهـــا بـــرای زراعـــت 

ــتفاده می شــوند. چـــوب اسـ
20 گونــــه درختــــان کوچــــک از خانــــواده زیتونیــــان بــــوده و دارای برگ هایــی تقریبــا کوچــک و 

یکپارچــــه هســــتند کــه روبــروی هــــم قرارگرفته انــد. 
در مــورد نهــال زیتــون تولیــدی، بــرای تکثیــر کلونــی عــالوه بــر تکثیــر بــه روش ریز ازدیــادی، 
نهــــال زیتـــون از طریـــق قلمـــه ســـاقه نیـــز قابـــل تکثیـــر می باشــد، امـــا چـــون امـــکان تولیـــد 
نهال هـــای عـــا ری از بیمـــاری در روش ســـنتی وجـــود دارد، معموال روش کشـــت بافـــت نیـز بـرای 
تکثیـــر ایـــن گیـــاه اســـتفاده می شود. از طرفــــی بــه دلیــل اســــتفاده از هورمــون زاتیــن کشــت 
بافــــت زیتــــون هزینه بــــر و گــــران می باشد. ضمنـــا بـه دلیـل حجیـم بـــودن قلمـه ریشـه امـکان 

تولیـــد ایـــن گیـــاه در تیـــراژ بـــاال به روش تکثیـر بـا قلمـه ریشـــه دشـوار اسـت.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

گیـاه پالونیـا )Paulownia( جهـت تولیـد چـوب سـبک و مسـتحکم کاربـرد دارد. 	 
چـوب پالونیـا بهتریـن گزینـه بـرای صنایـع مبلمـان اسـت چـون در عیـن سـبکی، اسـتحکام 	 

و انعطـــاف بســـیار باالیــــی دارد. چــــوب پالونیــــا به عنــــوان یــــک عایــــق عالــــی، تــــا 450 
ــتعل نمی شــود. ــه ســانتی گراد مشــ درجــ

بـــا کاشـــت 10 هـــزار گیـــاه پالونیـا در یـک هکتـار زمیـن بـــا فاصلـه 1×1 متـر می توان سـالیانه 	 
32 تـن علوفـه تـر و 16 تـن علوفـه خشـک تولیـد کـرد. همچنیـن لگ هـای پالونیـا آکنـده از 
شـهد و ایده آل در زنبــورداری اســت. 625 درخــت پالونیــا در یــک هکتــار می تواند شــهد 

الزم بــرای تولیـد عسـل بـه میـزان ۸00 تـا 1000 تـن را فراهـم آورد.
نهــــال زیتــــون تولیــــدی توســــط ایــــن شــــرکت نیــــز در مــزارع زیتــــون بــــرای بهره بــرداری 	 

خوراکــــی و غذایــــی بــــه کار مــی رود.

پالونیـا سـازگار باالیـی بـرای کشـت در اقلیم هـای دارای درجـه حـرارت حداقـل 15 - و حداکثـر  	 
45 + و اراضــی شــور حــاوی حداکثــر 6 گــرم نمــک در هــر کیلوگــرم خــاک از خــود نشــان 

داده اسـت. هـر درخـت پالونیـا در هفتـه تنهـا نیـاز بـه 20 لیتـر آب دارد.
 625 درخــــت پالونیــــا بــــا فاصلــــه 4×4 متــــر، در یــــک دوره ۸ ســــاله می تواند بــــه قطــر 	 

35 ســانتی متر و ارتفــاع 18 متــر رســیده و مجموعــا 450 مترمکعــــب چــــوب تولیــــد کننــــد.  

اســتفاده از روش کشــت بافــت بــرای تکثیــر بــه منظــور مقابلــه بــا ویــروس CMV و 	 
آلودگــی آونــدی بــا بیماری هایــی از قبیــل فیتوپالســما و گمــوز باکتریایــی

امـکان تولیـد ایـن گیـاه در تیـراژ بـاال بـه روش کشـت بافـت در مقایسـه بـا روش تکثیـر 	 
بـــا قلمه ریشـــه )بـــه دلیـــل محدودیـت حجیـم بـودن قلمه ریشـــه پالونیـا و زیتون(

تولیــد بــذر و نهــال مرغــوب، مقــاوم بــه شــرایط ســخت و تولیــد بــاالی چــوب، زیتــون و گندم	 
بهره وری و میزان تولید باال برای کشاورزان و باغداران	 

نشا و نهال کشت بافتی زیتون و بذر پالونیا

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



28

کشاورزی، دام و طیور، آبزیان

29

فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: بذر و نهال 

شرکت نهال گستر رویان

سال تاسیس:
1388

معرفی محصول:
تکثیــر و تولیــد گیــاه بــه روش کشــت بافتــی )ریــز ازدیــادی درون شیشــه ای(، باردهــی زودتــر، 
عملکــرد بیشــتر، کاهــش آلودگــی بــه بیماری هــا، قابــل اســتفاده بــرای عملیــات مکانیزاســیون، 
ــرای روش هــای  ــر، قابلیــت اســتفاده ب ــر، عمــر اقتصــادی باالت یکنواختــی تولیــد، ضایعــات کمت
آبیــاری مــدرن را بــه همــراه دارد. همچنیــن مقــاوم بــه آهــک و خشــکی و خاک هــای ســنگین و 

ــزی می شــوند. ــه بیماری هــای خاک ــاوم ب رســی و مق

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

تولیــدات کشــت بافتــی شــامل پایــه گزیــال 6 )پایــه بــرای پیونــد گیــالس و آلبالــو(، شــاه تــوت، 
پیــرودوارف، پالونیــا بــا تعــداد نوشــاخه کــم، گیــاه زینتــی و دارویــی آرگان، چهــار رقــم مختلــف 

انگــور و پایــه GN بــا تعــداد نوشــاخه کــم اســت.

نشا و نهال عاری از بیماری	 
بازدهی باالتر	 
یکنواختی تولیدات	 

نشا و نهال کشت بافتی
درختان مثمر و گیاهان زینتی و دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
کشورهای همسایه ایران و ازبکستان

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

www.nahalgostar.net
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: بذر و نهال بخش: بذر و نهال 

شرکت رویان پژوهش آذربایجان
www.royanpa.com

سال تاسیس:
1386

معرفی محصول:
لگ محمــدی بــا نــام علمــی Rosa damascena از خانــواده رزاســر یکــی از مهمتریــن گونه هــای 
رز محســوب می شــود. ایــن گیــاه عــالوه بــر جنبــه زینتــی بــه علــت اســانس فــراوان در صنایــع 
غذایــی، دارویــی و بهداشــتی نیــز ارزشــمند اســت و بدلیــل مقاومــت آن بــه کــم آبــی یکــی از 
گزینه هــای مناســب جهــت کشــت در مناطــق بــا میــزان باردندگــی کــم اســت. روش کشــت 
بافــت عــالوه بــر تســریع تکثیــر و صرفه جویــی زمــان، در فضاهــای کوچکتــر امــکان تکثیــر گیــاه 
را فراهــم مــی آورد و عــاری از آلودگــی بیمــاری اســت. ایــن شــرکت تولیــد کننــده 9 ژنوتیــپ برتــر 

لگ محمــدی در ایــران اســت.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

گیاهان زینتی، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی

تمامــی ریزنمونه هــا دارای گواهــی اصالــت، ســالمت و دارای شناســنامه از مرکــز تحقیقــات 	 
وزارت جهــاد کشــاورزی می باشــد.

فواصل کشت 2 در 2.5 است.	 

ظرفیت تولید محصول	 
اسانس باال در واحد سطح	 
مقاومت به شوری و آهک باال	 
قابلیت کشت در اراضی شیب دار 	 
مقاوم به سرما	 

نشا و نهال کشت بافتی
لگ محمدی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
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بخش: بذر و نهال 

شرکت انبوه کشت اصفهان
www.anbouhkesht.com

سال تاسیس:
1385

معرفی محصول:
محصــوالت تولیــدی شــامل بیــش از 50 رقــم از ارقــام مختلــف ســیب زمینی اســت کــه عــاری از 
کلیــه عوامــل بیمــاری زای گیاهــی گردیده انــد و ســبب کاهــش مصــرف ســم در مزرعــه می شــوند. 
عملکــرد بــذر تولیــد شــده بــه ایــن روش تــا 70 درصــد بیشــتر از بذرهــای تولیــد شــده بــه روش 
ــوری بهینه شــده  ــف ن ــای سالم ســازی شــده در شــرایط in vitro و طی ســنتی اســت. گیاهچه ه

ــر شــده اند. ــرای ســیب زمینی تکثی ب

کاربـــــــــــرد:
SE و pb1 ،pb2 ،S، pb3 تولید بذر مادری سیب زمینی در کالس های

نشا و نهال کشت بافتی
مینی تیوبر سیب زمینی

مینی تیوبر سیب زمینی  | بذر مادری سیب زمینی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: بذر و نهال 

شرکت زیست فن آوران نوین گیتی ژن

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
کشــت بافــت یکــی از ارکان مهــم فنــاوری زیســتی و به عنــوان یکــی از دانش هــای پیشــرفته 
ــا روش هــای اصــالح ســنتی گیاهــان، تســریع  حــوزه کشــاورزی به شــمار می آیــد و در مقایســه ب

ــژادی دارد.  ــای اصالح ن ــرای برنامه ه ــان اج ــدت زم ــه ای در م ــل مالحظ قاب
محصــول کشــت بافــت تولیــدی بــرای تولیــد گیاهچه هــای کشــت بافتــی، نیــاز بــه بهینه ســازی 
پروتــل ســایر مراحــل تکثیــر درون شیشــه ای شــامل انتخــاب ریزنمونــه، روش اســتقرار مناســب 

و تیمارهــای پــرآوری و ریشــه زایی و در آخــر ســازگاری می باشــد.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

تولید گیاهچه های کامال یکنواخت آناناس، پیرودرما و زاموفیلیا بلک

ــا اســتفاده از حداقــل اســتفاده از تنظیم کننده هــای رشــد، 	  ــر ب ــه پروتــل تکثی دســتیابی ب
جهــت اجنتــاب از هرگونــه تغییــرات ژنتیکــی

تولید گیاهچه های کامال یکنواخت آناناس، پیرودرما و زاموفیلیا بلک در سطح تجاری	 

نشا و نهال کشت بافتی
آناناس، پیرودرما و زاموفیلیا بلک

www.ngiti.ir

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: بذر و نهال 

شرکت سلول فناور دارو

ظرفیت تولید ساالنه: 
یک میلیون اصله نهال

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
نشــاهای مختلــف تولیــدی شــامل نهــال بلوبــری )11 واریتــه(، نهــال رزبــری )11 واریتــه(، نهــال 
بلــک بــری )3 واریتــه(، نهــال بویســن بــری، نهــال لــوگان بــری، نهــال رزبــری نوریــس، نهــال گوجــی 
بــری، نهــال ردکارنــت، ریــز نمونــه کشــت بافتــی عــاری از ویــروس GN و ریــز نمونــه کشــت بافتــی 

عــاری از ویــروس GF اســت.
لــوگان بــری دارای میــوه بســیار مطلــوب بــا خــواص دارویــی اســت کــه در درمــان و یــا پیشــگیری 

از بیماری هایــی نظیــر انــواع ســرطان، بیماری هــای قلبــی و عروقــی اســتفاده می شــود.
بلوبــری درختچــه ای چنــد ســاله بــا گونه هــای متعــدد اســت. دارای لگ هایــی بــه رنگ هــای 
ســفید، صورتــی و قرمــز می باشــد. ایــن گیــاه بــه دلیــل خــواص بســیار جالــب خوراکــی و دارویــی، 

در ســال های اخیــر مــورد توجــه جهانــی قــرار گرفتــه  اســت. 
ــه هــر روز باغدارهــای بیشــتری خواهــان کاشــت آن  ــری، گیاهــی دارویی-باغــی اســت ک ــک ب بل

ــدارد. ــی ن ــر اســت امــا کیفیــت مطلوب ــز امــکان پذی هســتند. کاشــت آن از طریــق قلمــه نی
نهال هــای کشــت بافتــی بــا وجــود ســختی تولیــد و قیمــت تمــام شــده باالتــر، از کیفیــت خوبــی 

برخوردار هســتند. 

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

خواص دارویی از انواع نشا و نهال کشت بافتی تولیدی:
کاهش وزن و مفید برای هضم	 
تقویت سیستم ایمنی	 
سالمت مغز و قلب	 
مقابله با آسم	 
سالمت زنان	 
جلوگیری و پیشگیری از سرطان	 
خواص ضدمیکروبی	 

محدودیت تولیدکنندگان	 
کیفیت باالتر	 
قیمت پایین تر	 

www.cfdc.ir

نشا و نهال کشت بافتی
بلوبری، رزبری، بلک بری، بویسن بری، لوگان بری، رزبری نوریس، گوجی بری، ردکارنت

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: بذر و نهال 

شرکت نگین بذر دانش

ظرفیت تولید ساالنه: 
200 میلیون عدد بذر هیبرید

سال تاسیس:
1388

معرفی محصول:
بــذر هیبریــد از طریــق تالقــی بیــن دو والــد به دســت می آیــد کــه روشــی بســیار محبــوب 
در لک دنیاسـت و به دلیـل ماهیـت طبیعـی ایـن روش، نسـبت بـه سـایر بذرهـا محبوبیـت 
بـه  نسـبت  باالتـری  و کیفیـت محصـول  تنهـا عملکـرد  نـه  بذرهـای هیبریـدی  دارد.  بیشـتری 
رقـم   9 شـرکت  ایـن  می باشند.  دارا  هـم  بیشـتری  اقتصـادی  ارزش  بلکـه  دارنـد،  بـذور  سـایر 
هیبریـد تجـاری خیـار گلخانـه ای، 7 هیبریــد F1 گوجــه فرنگــی گلخانــه ای، 2 هیبریــد گوجــه 
فرنگــی فضــای بــاز، 3 هیبریــد فلفــل بلوکـی در سـه رنـگ قرمـز، نارنجـی و زرد و یـک رقـم 

هیبریـد فلفـل کشـیده تنـد تولیـد کـرده اسـت.

کاربـــــــــــرد:
بذور گلخانه ای: ارقام خیار، گوجه فرنگی و فلفل 	
بذور فضای باز: ارقام ملون، هندوانه و گوجه فرنگی فضای باز 	

بذر هیبرید صیفی جات
بذر خیار، گوجه و فلفل گلخانه ای

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق و افغانستان

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ارقـام خیـار:
شـل محصـول بـه دو صـورت خیـار کشـیده و کوتـاه است	 
 تنـوع قابـل توجـه شـل و رنـگ میـوه در ارقـام آزاد	 
تعـداد متفـاوت لگ در هـر گـره	 

ارقـام گوجـه فرنگـی:
تنـوع قابـل توجهـی از نظـر شـل )گـرد تـا تخـت(، سـایز و رنـگ )قرمـز تـا تایگـر( وجـود دارد	 
دارای عملکـرد بـاال	 
زودرس	 

ارقــام فلفــل:
انــواع تیــپ و رنــگ تولیــد شــده )قرمــز، زرد، نارنجــی، ســبز(	 
اشــکال بلوکــی و کشــیده	 
تحمــــل نســــبی بــــه آفــــات و امــــراض رایــج گلخانــــه و تنش هــای خشــــکی و شــوری در 	 

اکثـر ارقـام

تنوع باالی محصوالت	 
دارای عملکرد و کیفیت محصول باال	 
سازگار با اقلیم های متفاوت	 
قابل رقابت با ارقام محبوب خارجی	 

www.nbdseeds.com

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: بذر و نهال 

شرکت گنجینه بذر سبز فناور آسیا

سال تاسیس:
1397

معرفی محصول:
بســیاری از گونه هــای صنعتــی و خوراکــی بــذر بــه صــورت ژنتیکــی بــرای مقاومــت در برابــر 
علف کــش و آفــات اصــالح می شــوند. عــالوه بــر ایــن، برخــی از ســویه ها بــرای تحمــل بیشــتر بــه 
خشــکی و بــرای افزایــش ارزش غذایــی آنهــا مهندســی ژنتیکــی شــده اند. ایــن ارقــام از ترکیــب 
ژنتیکــی )هیبریداســیون( دو الیــن پــدری و مــادری در مراحــل تولیــد بــذر بــه دســت می آیــد.

پیــش از ایــن بــه دلیــل پیچیدگی هــای موجــود در تولیــد بــذور هیبریــد بخصــوص تولیــد 
ــه صــورت ســنتی توســط کشــاورزان  ــذر ب ــرا تولیــد ب هیبریــد ذرت فــوق شــیرین و گشــنیز، اکث

می گرفــت. صــورت 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تامین بذر مصرفی کشاورزان	 
قابلیت کشت به عنوان محصول دوم در تناوب کشت با توجه به زودرسی	 
قابلیت کشت بذر گشنیز در مناطق دارای کم آبی آخر فصل	 

ذرت شیرین:
مقاوم به پنجه زنی	 
بوته قوی	 
طول دوره رشد تا رسیدن به مرحله برداشت بالل و علوفه برابر با 5 ±80 روز است.	 
طــول بــالل اصلــی 23 ســانتی متر، تعــداد ردیــف دانــه بــر روی بــالل اصلــی 20 عــدد و تعــداد 	 

دانــه بــر روی ردیــف بــالل اصلــی 48 عــدد بــود.

گشنیز:
قابلیت تحمل خشکی آخر فصل	 
رقــم زودرس بــوده و 20 روز زودتــر از واریتــه تجــاری مرســوم در حــال کشــت قابــل برداشــت 	 

اســت.
محصــول دانــه درشــت و بــه واســطه درصــد بســیار پاییــن شــکافته شــدن میــوه، پــس از 	 

برداشــت فــرم توپــی دارد.
میزان عملکرد تخمینی برابر 3-2 تن در هکتار می باشد.	 
دارای کودپذیری باال	 

جایگزین بذرهای تولید شده به روش سنتی

بذر هیبرید
گشنیز و ذرت فوق شیرین

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: بذر و نهال 

شرکت هم آرا ژن رویان

ظرفیت تولید ساالنه: 
50 کیلوگرم

سال تاسیس:
1396

معرفی محصول:
ــر  ــر از نظ ــای برت ــتند و دارای ویژگی ه ــی هس ــان زینت ــد F1 گیاه ــام هیبری ــوالت ارق ــن محص ای
حجــم بوتــه، رنــگ لگ، انــدازه لگ، تعــداد لگ، ســرعت رشــد و همچنیــن یکنواختــی در صفــات 
مرفولوژیکــی می باشــند. ارقــام هیبریــد جعفــری زینتــی و اطلســی نســبت بــه ســایر رقم هــا 
ــم  ــد F1 کامــال عقی ــه هــای هیبری ــذور جمــع آوری شــده از بوت ــل مالحظــه ای دارد. ب ــری قاب برت

ــی نیســتند. ــه جوانه زن ــادر ب ــوده و ق ب

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

فضاهای سبز و باغبانی

رقم هیبرید جعفری بین گونه ای: دو رنگ پرپر، پاکوتاه و زود لگ ده 	
رقم هیبرید جعفری آفریقایی: لگ درشت، زرد رنگ و پاکوتاه 	
رقم هیبرید اطلسی: رنگ صورتی پر رنگ، لگ نسبتا درشت  	

بذور تولیدی دارای یکنواختی در ارتفاع بوته، رنگ، زمان لگ دهی و سایر صفات مهم

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

بذر هیبرید گیاهان زینتی
جعفری زینتی و اطلسی

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: بذر و نهال 

شرکت کشت و توسعه گیاهان دارویی بیستون شفا
www.camelina.info

ظرفیت تولید ساالنه: 
1 میلیون لیتر

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
گیــاه دانــه روغنــی کاملینــا احتیــاج آبــی بســیار کمــی داشــته و در برابــر ســرمای بهــاره مقاومــت 
بیشــتری نســبت بــه ســایر گیاهــان دانــه روغنــی دارد. روغــن ایــن گیــاه دارای امــگا 3، 6 و 9 و 
ویتامیــن بســیار بــاال اســت. بــاال بــودن مقادیــر امــگا 3 در ایــن روغــن کــه بــرای ســالمتی مفیــد 
ــم از آرایشــی بهداشــتی، ســوخت زیســتی  ــر خوراکــی اع ــرای مصــارف غی اســت باعــث شــده ب
ــاال، کــه  و ... کاربــرد داشــته باشــد. همچنیــن بــه دلیــل داشــتن آلفاتوکوفــرول و ویتامیــن E ب
از آنتی اکســیدان های قــوی هســتند، نیــاز بــه هیچ گونــه افزودنــی بــرای افزایــش مانــدگاری 

نیســت.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

آشپزی، آرایشی بهداشتی، سوخت زیستی

روغن خالص فراوری نشده

کاملینا ایرانی همچون زعفران و پسته ایرانی، دارای طعم و عطر متمایز می باشد.

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

دانه روغنی کاملینا
روغن گیاه کاملینا

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عمان، امارات، ترکیه

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	)IR  FDO( سیب سالمت
 	GMP
 	ISO
گواهی حالل	 
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: کودها و به سازهای خاک

شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا

معرفی محصول:
انــواع کودهــای زیســتی بــا هــدف نهایــی تولیــد محصــول ســالم، ضمــن افزایــش رشــد و عملکــرد 
بــرای تمامــی محصــوالت کشــاورزی )گیاهــان زراعــی، گلخانــه ای، صیفــی، ســبزیجات و درختــان 

مثمــر و غیرمثمــر( مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

تامین کننده فسفر، ماده آلی و گوگرد 	 
تثبیت ازت، حل کننده فسفات و پتاسیم و افزاینده جذب عناصر ریزمغذی 	 
ایجــاد مقاومــت در گیاهــان نســبت بــه تنش هــای زنــده )بیماری هــای قارچــی خاکــزاد( و 	 

غیرزنــده )شــوری، خشــکی، نوســانات دمایــی و ...(
توسعه سیستم ریشه ای، بهبود حاصلخیزی خاک	 
محرک رشد گیاهان و افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت زراعی و باغی	 

تولید انواع کودهای زیستی با کارکردهای مختلف 

انواع کودهای زیستی

www.biorun.ir

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C هستند.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

گواهینامه مصرف بایوفلش از سازمان بهداشت جهانی و ثبت این محصول در ترکیه و تایلند	 
گواهی ارگانیک اتحادیه اروپا ) Bio-Inspecta سوییس (	 
گواهینامه GMP برای تولید فرآورده های بیولوژیک	 
گواهینامه CE برای تولید فرآورده های بیولوژیک	 
 	DSMZ ثبت میکروارگانیسم در کلکسیون بین المللی
 	ISO 14001:2004
 	ISO 9001:2008

ظرفیت تولید ساالنه: 
50 هزار تن

سال تاسیس:
1379

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: کودها و به سازهای خاک

مشخصات فنی: 
سایر ترکیباتنوع باکتری / تراکمنام کودردیف

فسفر معدنی: %20، ماده آلی: %8حل کننده فسفات: تراکم 104×5 در هر گرمکود زیستی-آلی بایوفسفات بایوران1

2
کود زیستی-آلی فسفوران

حل کننده فسفات: تراکم 104×5 در هر گرم
محرک رشد گیاهی: تراکم 104×5 در هر گرم

فسفر معدنی: %10، ماده آلی: 12%

3
کود زیستی-آلی فسفوران پالس

حل کننده فسفات: تراکم 104×5 در هر گرم
محرک رشد گیاهی: تراکم 104×5 در هر گرم

فسفر معدنی: %15، ماده آلی: 6%، 
گوگرد: 12%

4
کود زیستی بایوفارم ویژه زراعت

 Pseudomonas sp حاوی 5 سویه متفاوت از باکتری های جنس
2×107 CFU/ml  با تراکم ،Azospirillum sp و Azotobacter sp

5
کود زیستی بایوفارم ویژه باغبانی

 Pseudomonas sp حاوی 5 سویه متفاوت از باکتری های جنس
2×107 CFU/ml با تراکم ،Azospirillum sp و Azotobacter sp

حاوی باکتری Bacillus subtilis با تراکم  CFU/ml 108کود زیستی پروبیو 696

حاوی باکتری Pseudomonas sp با تراکم  CFU/ml 107×2کود زیستی فسفاته به رشد7

8
کود زیستی تریکوران پی

حاوی قارچ Trichodermma harzianum با جمعیت 107 پروپاگول 
در گرم ماده خشک

9
کود زیستی تریکوران جی

حاوی قارچ Trichodermma harzianum با جمعیت 107 پروپاگول 
در گرم ماده خشک

10
کود زیستی بایوگارد

حاوی قارچ Trichodermma harzianum با جمعیت 106 پروپاگول 
در گرم ماده خشک

هیومیک اسید: 5%

حاوی باکتری Pseudomonas putida با تراکم CFU/ml 107×2کود زیستی پتاسه به رشد11

12
کود زیستی رشدافزا

 Pseudomonas sp حاوی 5 سویه متفاوت از باکتری های جنس
2×107 CFU/ml  با تراکم ،Azospirillum sp و Azotobacter sp

13
حاوی باکتری Bacillus velezensis با تراکم  CFU/ml 105کود زیستی-آلی آمینوبایوران

اسیدآمینه: %11، اسیدآمینه آزاد: 
%5، ماده آلی: %20، نیتروژن: 
%2/5، فسفر: %2، پتاسیم: 1%

14
حاوی باکتری Bacillus velezensis با تراکم CFU/ml 106×2کود زیستی-آلی هیومیک اسید بایوران-مایع

هیومیک اسید: %12، فولویک 
اسید: %2، پتاسیم: 1%

15
حاوی باکتری Bacillus velezensis با تراکم CFU/gr 106×2کود زیستی-آلی هیومیک اسید بایوران-پودر

هیومیک اسید: 60%، فولویک 
اسید: %1، پتاسیم: 8%

16
کود زیستی بایوسوی

حاوی باکتری Bradyrhizobium japonicum با تراکم 
2×107 CFU/ml
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: کودها و به سازهای خاک

شرکت زیست فناور سبز

سال تاسیس:
1382

معرفی محصول:

ــوان باکتری هــا و  ــا اســتفاده از ت ــه ب ــود زیســتی اســت ک ــن دســته از محصــوالت شــامل 6 ک ای
عناصــر موردنیــاز رشــد گیاهــان، از منابــع نامحلــول و غیرقابــل دســترس در خــاک بــه فــرم قابــل 

ــد از: جــذب گیاهــان تبدیــل می شــود. ایــن محصــوالت عبارتن
 O4 ســویه Pantoea agglomerans کــود زیســتی ازتــه: ایــن محصــول حــاوی باکتری هــای
اســت کــه فعاالنــه تثبیــت نیتــروژن هــوا را بــه  صــورت یــون آمونیــوم قابــل جــذب بــرای گیاهــان 

انجــام می دهنــد.
ــا  ــه ب ــت ک ــفات اس ــده فس ــای حل کنن ــاوی باکتری ه ــول ح ــن محص ــفاته: ای ــتی فس ــود زیس ک
اســتفاده از دو ســازوکار ترشــح اســیدهای آلــی و آنزیــم فســفاتاز باعــث تجزیــه ترکیبــات فســفره 
نامحلــول در خــاک شــده و در نتیجــه امــکان جــذب ایــن عنصــر را بــرای گیاهــان فراهــم می کنــد.
ــا ترشــح  ــه ب ــده پتاســیم می باشــد ک ــری حل کنن ــوع باکت ــاوی دو ن ــیمی: ح ــتی پتاس ــود زیس ک
اســیدهای آلــی در اطــراف ریشــه، ترکیبــات نامحلــول پتاســیم موجــود در خــاک اطــراف ریشــه را 

ــه آن می شــود. ــا رهاســازی یــون پتاســیم باعــث جــذب بهین ــه کــرده و ب تجزی
کــود زیســتی گوگــردی: ایــن محصــول حــاوی دو نــوع باکتــری تیوباســیلوس بســیار فعــال خاکــزی 
و اکســیدکننده گوگــرد می باشــد کــه بــا اکســایش میکروبــی گوگــرد در خــاک و تولیــد اســید 
ســولفوریک، اســیدیته خــاک کاهــش یافتــه و باعــث انحــالل و قابــل جذب شــدن ترکیبــات عناصر 

غذایــی ماننــد فســفر، آهــن، روی، مــس، منگنــز می شــود.
کــود زیســتی روی و آهــن: آهــن و روی از عناصــر ضــروری بــرای رشــد تمــام 
گیاهــان می باشــند. ســیدروفورها ترکیب هــای آلــی بــا وزن مولکولــی کــم 
 III و بــا میــل ترکیبــی شــدید و اختصاصــی بــرای پیونــد شــدن بــا آهــن
هســتند و نقــش مهمــی در تغذیــه آهــن گیاهــان ایفــا می نماینــد. از 
ــاک  ــبکه ای خ ــی ش ــاختمان های مولکول ــتر در س ــر روی بیش ــی عنص طرف

www.greenbiotech-co.com

محرک ها و کودهای زیستی 
کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تأمین و فراهم کردن عناصر غذایی موردنیاز گیاهان از منابع نامحلول در خاک و هوا

کاهش هزینه تهیه کودهای شیمیایی	 
جایگزین کودهای شیمیایی	 
تولید محصول سالم و ارگانیک	 
کاهش خطرات زیست محیطی مصرف کودهای شیمیایی	 
بهبود حاصلخیزی خاک	 

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C هستند.

وجــود دارد و غیرقابــل دســترس بــرای گیــاه اســت. کــود زیســتی بــارور آهــن و روی حــاوی دو ســویه 
باکتری هــای حل کننــده روی و تولیدکننــده ســیدروفورPseudomonas japonica اســت کــه قــادر بــه 

تحمــل دمــا تــا 45 درجــه، اســیدیته 5 تــا 9 و شــوری تــا 7 درصــد هســتند.
بــارور ویــژه ســویا )مایــه تلقیــح زیســتی(: مایــه تلقیــح زیســتی ویــژه ســویا، حــاوی باکتــری  از جنــس 
ــر روی  ــی ب ــه صــورت اختصاصــی ســبب تحریــک گره زای Bradirhizobium japonicum اســت کــه ب
ریشــه گیــاه ســویا می شــود و نیتــروژن مولکولــی موجــود در هــوا را تثبیــت کــرده و در اختیــار گیــاه 

ســویا قــرار می دهــد. 

 شمارش باکتریباکتری مورد استفادهنام محصول
(CFU/gr)

O4 سویه Pantoea agglomeransکود زیستی ازته

107 تا 10۸

کود زیستی فسفاته
Pseudomonas putida strain P13 و 
Pantoea agglomerans strain P5

کود زیستی پتاسیمی
Pseudomonas koreensis 

strain S14 و Pseudomonas 
vancouverensis strain S19

Thiobacillus strain T40, T95کود زیستی گوگردی

کود زیستی روی و آهن
Pseudomonas japonica سویه های 

FZ.29-1 و FZ.1-21

Bradirhizobium japonicumبارور ویژه سویا )مایه تلقیح زیستی(

نیتروژنه، فسفاته، پتاسیمی، گوگردی، روی و آهن

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: کودها و به سازهای خاک

شرکت صدور احرار شرق

معرفی محصول:
ــه خروجــی آن ســنتز  ــم شــیمی اســت ک ــزرگ در عل ــک تحــول ب ــاوری کالت هــای پیشــرفته ی فن
ســاختارها در شــاخه های گوناگــون علــوم از جملــه کشــاورزی اســت. در فنــاوری کالت هــای 
ــد  ــد می گردن ــی تولی ــی )Self-Assemble(، کالت های ــتفاده از روش خودچین ــا اس ــرفته، ب پیش
کــه از جــذب و کارایــی بســیار باالتــری در مقایســه بــا ســاختارهای پیشــین برخوردارنــد. در حــوزه 
کشــاورزی براســاس ایــن فنــاوری، کودهــای کالتــه خضــراء به عنــوان نســل جدیــد کودهــا تولیــد 
ــا  ــه خضــراء، جــذب آن ه ــل وجــود ســاختار کالت پیشــرفته در کودهــای کالت ــه دلی شــده اند. ب
توســط ریشــه و بــرگ گیــاه بســیار بهتــر از کودهــای شــیمیایی رایــج و همچنیــن کودهــای کالتــه 

ــرد.  ــل EDDHA  و EDTA صــورت می گی ــازار از قبی ــود در ب موج
این دسته محصوالت شامل کاالهای زیر با نام های تجاری خضراء می باشند:

کالت آهن %9-	 
کالت آهن %7	 
کالت میکروکامل	 
کالت روی	 
کالت منگنز	 
کالت مس	 
کالت بور	 
کالت مولیبدن	 
کالت کلسیم	 

www.khazra.ir

انواع کودهای کالته

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

جلوگیری از ایجاد کالت با عناصر دیگر موجود در خاک

قابلیت جذب و مصرف از طریق خاک 	 
 	 )control Release(  خاصیت رهایش کنترل شده
پایداری در بازه pH وسیع	 

فاقد هورمون	 
پایداری زیاد ساختار در مقابل تغییرات فیزیکو شیمیایی محیط	 
دارای حداکثر مقدار عنصر قابل جذب به دلیل فناوری پیشرفته در روش تولید	 
دارای خاصیت رهایش کنترل شده	 
عدم ایجاد آلودگی زیست محیطی	 
قابلیت مصرف هم از طریق خاک و هم از طریق محلول پاشی	 

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C هستند.

کاربـــــــــــرد:

کالت منیزیم	 
 	NPK کالت
کالت پتاسیم	 
کالت فسفر	 
کالت نیتروژن	 
کالت سیلیسیوم	 
کالت سوپر	 
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: کودها و به سازهای خاک

شرکت شیمی کاران سبز طوبی

ظرفیت تولید ساالنه: 
1000 تن

سال تاسیس:
1393

معرفی محصول:
کودهــای ریــز مغــذی تــک عنصــره آهــن بــه صــورت جامــد و بــا ســه عامــل کالتــه کننــده ارائــه 
می شــود. ایــن محصــوالت بــه کشــاورزانی پیشــنهاد می شــود کــه در مزرعــه یــا محصوالتشــان 
دچــار بیمــاری زردبرگــی و فقــر آهــن می باشــند. ایــن محصــوالت بنــا بــه درخواســت مشــتریان 

ــه اســت. ــل ارائ ــوع قاب ــه صــورت جامــد و در بســته بندی های متن ب

www.toubafert.ir

کودهای آلی کالته

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

رفع زردبرگی و تقویت گیاهان و محصوالت کشاورزی

آهن لک: 6%  	
آهن محلول: 6%  	
آهن کالته: 6% 	

کیفیت مشابه نمونه های خارجی با قیمت پایین تر

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: سم ها و آفت کش ها

شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا
www.biorun.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
100 تن

سال تاسیس:
1379

معرفی محصول:
حشــره کش های زیســتی متشــل از زیرگونه هــای موثــر از باکتــری باســیلوس تورینجیئنســیس 
ــرل  ــاالن را کنت ــداران و دوب ــه دو راســته بالپولک ــق ب ــه مراحــل الروی حشــرات متعل هســتند ک

می کننــد. 
پروتئین هیدرولیزات یک جلب کننده مگس به ویژه مگس های میوه است.

پرداس یک حشره شکارگر است که از آفات مکنده به ویژه تریپس تغذیه می کند.

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

سم های میکروبی حشره کش
بایولپ پودر، بایولپ مایع، بایوفلش، پروتئین هیدرولیزات، پرداس

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بایولپ: کنترل کننده الرو حشرات آفت راسته بالپولکداران 	
بایوفلــش: کنترل کننــده الرو حشــرات راســته دوبــاالن ماننــد الرو پشــه های ناقــل بیمــاری  	

و مزاحــم شــهری
پروتئین هیدرولیزات: کنترل کننده مگس های میوه 	
پرداس: کنترل کننده آفات مکنده مانند تریپس ها، سفیدبالک ها، شته ها و ...  	

	  Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki  :بایولپ پودر
 109 CFU/g :تعداد واحد کلنی ساز محصول

	  Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki  :بایولپ مایع
 108 cells/ml :تعداد واحد کلنی ساز محصول

	 Bacillus thuringiensis subsp. israelensis :بایوفلش
 5×108 cells/ml :تعداد واحد کلنی ساز محصول

پروتئین هیدرولیزات: پروتئین هیدرولیز شده 	
	 Orius laevigatus پرداس: سن شکارگر

تعداد: 1000 عدد پوره و حشره کامل سن شکارگر

ایــن محصــوالت هیچ گونــه اثــر زیان بــاری روی انســان، دام  هــا، آبزیــان و حشــرات مفیــد 	 
نظیــر زنبــور عســل نداشــته و کامــاًل بی خطــر اســت.

از لحــاظ اقتصــادی نســبت بــه ســموم شــیمیایی و ســموم بیولوژیــک وارداتــی مقــرون 	 
بــه صرفــه هســتند.

دوره پرهیز از مصرف ندارد.	 
در حفاظت از آب، خاک و طبیعت کمک بسزایی می کند.	 

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C هستند.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

گواهینامه مصرف بایوفلش از سازمان بهداشت جهانی و ثبت این محصول در ترکیه و تایلند	 
گواهی ارگانیک اتحادیه اروپا ) Bio-Inspecta سوییس (	 
گواهینامه GMP برای تولید فرآورده های بیولوژیک	 
گواهینامه CE برای تولید فرآورده های بیولوژیک	 
 	DSMZ ثبت میکروارگانیسم در کلکسیون بین المللی
 	ISO 14001:2004
 	ISO 9001:2008
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: سم ها و آفت کش ها

شرکت مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه

ظرفیت تولید ساالنه: 
1200 تن

سال تاسیس:
1370

معرفی محصول:
کلریــدازون علف کشــی اســت سیســتماتیک و انتخابــی کــه بســرعت توســط ریشــه گیــاه جــذب 
شــده و بــه قســمت های انتهایــی رفتــه و عمــل فتوســنتز را مختــل می کنــد و منجــر بــه از بیــن 
ــا  ــن محصــول طراحــی و ســاخته شــده اســت ت ــرگ می شــود. ای رفتــن علف هــای هــرز پهــن ب
بــه صــورت انحصــاری بــر روی گیــاه چغنــدر بــرای مبــارزه بــا علف هــای هــرز پهــن بــرگ اســتفاده 

شــود. ایــن تکنیــکال بــا فرمــول ملکولــی C10H8LNO3 تولیــد می شــود.
تولیدکننــده قــادر اســت فرموالســیون ســم را نیــز انجــام دهــد و همچنیــن می توانــد ایــن 

محصــول را جهــت فرموالســیون در اختیــار ســایر کارخانه هــای فرمولــه ســم قــرار دهــد.

سابقه صادرات: 
کمتر از 300 هزار دالر ) حدودا به میزان 15 تن (

www.moshabak.co

تکنیکال و فرموالسیون سموم کشاورزی
تکنیکال کلریدازون

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

کنترل علف های هرز پهن برگ چغندرقند، علوفه ای، ریشه ای

درصد ماده موثره: %92 	
	 8-7 :PH
در صد رطوبت: کمتر از %1  	
وضعیت ظاهری: بصورت پودر جامد قهوه ای کمرنگ 	

کیفیت باال	 
قیمت تمام شده مناسب	 
اختصاصی بودن	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
این سم طبق استاندارد جهانی FAO تولید می گردد.
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: سم ها و آفت کش ها

شرکت مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه

معرفی محصول:
پیــری پروکســی فــن از گــروه آنالوگ هــای هورمــون جوانــی می باشــد کــه ســاختاری نزدیــک بــه 
هورمــون جوانــی دارد و در کارکــرد تنظیم کننده هــای رشــد حشــرات ایجــاد اختــالل می کنــد. 
ــغ  ــر آن در تشــکیل غــدد فرمونــی، غــدد ضمیمــه و تکامــل تخمدان هــای حشــرات بال عــالوه ب

موثــر اســت.

www.moshabak.co

تکنیکال و فرموالسیون سموم کشاورزی
تکنیکال پیری پروکسی فن

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پیــری پروکســی فــن بــرای کنتــرل بســیاری از آفــات ماننــد تریپس هــا، شپشــک ها، شــته ها، 
مگس هــای ســفید، پشــه ها و موریانه هــا در محصوالتــی چــون برنــج، ذرت، ســیب زمینــی، 
ســبزیجات، چغندرقنــد، درختــان میــوه و پنبــه اســتفاده می گــردد. پیــری پروکســی فــن بــه 
صــورت فرموالســیون مایــع امولســیون شــونده در آب بــرای مهــار شپشــک های مرکبــات عســلک 

ــه و پســیل پســته اســتفاده می شــود. پنب

	 C20H19NO3 :فرمول مولکولی

کیفیت باال	 
قیمت تمام شده مناسب	 
اختصاصی بودن	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
این سم طبق استاندارد جهانی FAO تولید می گردد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
1200 تن

سال تاسیس:
1370

سابقه صادرات: 
کمتر از 300 هزار دالر ) حدودا به میزان 15 تن (

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: سم ها و آفت کش ها

شرکت مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه

معرفی محصول:
ایــن  اســت.   Mospilan SP 20% موســپیالن  تجــاری  نــام  بــا  پرایــد  اســتامی  آفت کــش 
اثــر  دارای  بــوده کــه   )neonicotinoid( نیکوتینــی  حشــره کش جــزء حشــره کش های شــبه 
تماســی گوارشــی و بــا خاصیــت بســیار قــوی سیســتمیک و نفــوذ موضعــی زیــاد می باشــد. ایــن 
ترکیــب بصــورت پــودر قابــل حــل در آب )SP 20%( بــرای مبــارزه بــا کلیــه آفــات مکنــده و الروهــا 
ــی داشــته و  ــی خوب ــت تدخین ــاال )V.P.: 1x10-3 ( حال ــت فشــار بخــار ب ــه می شــود، بعل فرمول
روی آفــات خاکــزی اثــر خوبــی دارد. دارای اثــر خاصیــت حشره کشــی بــا ســرعت عمــل بــاال ولــی 

ــرای پســتانداران می باشــد. ــم ب ســمیت ک

www.moshabak.co

تکنیکال و فرموالسیون سموم کشاورزی
تکنیکال حشره کش استامی پراید

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــوذ موضعــی   ــی، تماســی، گوارشــی و نف ــر تدخین ــا اث ــد حشــره کش سیســتمیک ب اســتامی پرای
ــرل بالشــک  ــرای کنت ــه ب ــی )neonicotinoid( اســت ک ــای شــبه نیکوتین ــروه حشــره کش ه از گ

ــان ســیب اســتفاده می گــردد. ــوز لکــه گــرد درخت ــات، پســیل پســته ، کــرم و مین مرکب

محصــول بدســت آمــده کریســتال ســفید رنــگ و دارای خلــوص بــاال می باشــد کــه جهــت 
فرموالســیون قابــل اســتفاده اســت.

جرم ملوکولی : 24 گرم بر مول 	
رنگ:  سفید 	
نقطه ذوب: 93-۸9 درجه سانتی گراد 	

کیفیت باال	 
قیمت تمام شده مناسب	 
اختصاصی بودن	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
این سم طبق استاندارد جهانی FAO تولید می گردد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
1200 تن

سال تاسیس:
1370

سابقه صادرات: 
کمتر از 300 هزار دالر ) حدودا به میزان 15 تن (

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: سم ها و آفت کش ها

شرکت مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه

معرفی محصول:
توفــوردی علف  کــش هورمونــی، سیســتمیک، انتخابــی از گــروه فنوکســی اســتیک اســید اســت. 
ــال آن  ــه دنب ــدول اســتیک اکســیداز و ب ــم این ــردن آنزی ــال ک ــر فع ــن علفکــش غی ــر ای نحــوه اث

افزایــش غلظــت اکســیژن در بافتهــای گیاهــی می باشــد.
نحــوه جــذب و انتقــال علفکــش درگیــاه: نــوع نمــک ایــن علف کــش توســط ریشــه جــذب 
می شــود و نــوع اســتر آن توســط اندام هــای هوایــی. توفــوردی در گیــاه انتقــال )از مســیر 

سیمپالســت( و در نقــاط مریســتمی تجمــع می یابــد.

www.moshabak.co

تکنیکال و فرموالسیون سموم کشاورزی
( 2,4D )تکنیکال علف کش توفوردی 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

از ایــن علفکــش جهــت کنتــرل علف هــای هــرز پهــن بــرگ در مــزارع گنــدم ، جــو، ذرت، ســورگوم 
و نیشــکر بــه میــزان 1 تــا 2 لیتــر اســتفاده می گــردد.

دمای ذوب توفوردی: 117-119 درجه سانتی گراد 	
انحالل پذیری در آب: 46 میلی گرم در لیتر 	
عالئــم تأثیــر در گیــاه: اخــالل در رشــد گیــاه، پیچیدگــی اندام هــای هوایــی، تــورم در  	

بخش هایــی از دمبــرگ و ســاقه و طویــل شــدن غیــر متعــارف آنهــا، آویختگــی برگ هــا و در 
نهایــت مــرگ گیــاه

مانــدگاری در خــاک )نیمــه عمــر(: هفــت روز و بطــور معمــول در دوزهــای 1 تــا 1/5 لیتــر در  	
هکتــار کمتــر از یــک مــاه

کیفیت باال	 
قیمت تمام شده مناسب	 
اختصاصی بودن	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
این سم طبق استاندارد جهانی FAO تولید می گردد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
1200 تن

سال تاسیس:
1370

سابقه صادرات: 
کمتر از 300 هزار دالر ) حدودا به میزان 15 تن (

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه



66

کشاورزی، دام و طیور، آبزیان

67

فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: سم ها و آفت کش ها

شرکت مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه

معرفی محصول:
ــرای  ــرگ جــذب می شــود. ب ــق ریشــه و ب ــه از طری ــم قارچ کشــی سیســتمیک اســت ک کاربندازی
بازیدیومایســت ها مصــرف  قارچ هــای  و  آسکومایســت ها  قارچ هــای  از  بســیاری  بــا  مبــارزه 

ــی رود. ــکار م ــت ب ــل از کاش ــذر قب ــی ب ــرای ضدعفون ــن ب ــود. همچنی می ش

www.moshabak.co

تکنیکال و فرموالسیون سموم کشاورزی
تکنیکال قارچ کش کاربندازیم

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــا اســتفاده می شــود.  ــی بســتر کاشــت کاکتوس ه ــرای ضدعفون ــم ب ــش کاربندازی از ســم قارچ ک
بــرای ضدعفونــی بایــد بــا دز باالتــر از اســتاندارد اســتفاده شــود. همچنیــن بــرای درمــان و 

ــرد دارد. ــز کارب ــوس نی ــت کاکت ــترهای کاش ــگیری بس پیش

جرم مولی: 191.19 گرم بر مول 	
شلک ظاهری: پودر خاکستری روشن 	
دمای ذوب: 302 تا 307 درجه سانتی گراد 	
انحالل پذیری در آب: 8 میلی گرم در لیتر 	

کیفیت باال	 
قیمت تمام شده مناسب	 
اختصاصی بودن	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
این سم طبق استاندارد جهانی FAO تولید می گردد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
1200 تن

سال تاسیس:
1370

سابقه صادرات: 
کمتر از 300 هزار دالر ) حدودا به میزان 15 تن (

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: سم ها و آفت کش ها

شرکت فراورده های طبیعت دوست نیکان

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
ایــن فرومون هــای جلب کننــده حشــرات یــک عامــل شــیمیایی ترشح شــده یــا دفــع شــده 
هســتند کــه موجــب پاســخ اجتماعــی در اعضــای یــک گونــه و در نهایــت جــذب حشــرات 

می گردنــد.
ــه از  ــردد ک ــکیل می گ ــیمیایی تش ــاده ش ــد م ــا چن ــک ی ــرکت از ی ــده ش ــنتز ش ــای س فرومون ه
ــده اســت.  ــه مــاده حشــره مــورد نظــر، شناســایی گردی روی مــاده طبیعــی ترشــح شــده از گون
ایــن فرومون هــا بــه میــزان بســیار کــم )معمــوال 2 میلی گــرم( درون کپســول های الســتیکی بــه 
ــب  ــده، برچس ــته بندی ش ــژه ای بس ــی وی ــای آلومینیوم ــده و در فویل ه ــق گردی ــی تزری خصوص

ــردد. ــه می گ ــورده و عرض خ
فرومــون جلب کننــده پروانــه کــرم چوبخــوار پســته، مگــس خانگــی و انــواع فرومون هــای گیاهــی 
کــه بــرای از بیــن بــردن آفــات درختــان میوه هایــی چــون ســیب، هلــو، بــه و... مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد، بــا بــه کار گیــری فرموالســیون جدیــد و بهینــه تولیــد گردیده انــد.

سموم شیمیایی و فرومون آفات

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

جلــب و دفــع حشــرات و آفــات مختلــف از مــزارع کشــاورزی و باغــات میوه هایــی ماننــد ســیب، 	 
بــه، آلــو و ... و همچنیــن از بیــن بــردن آفــات کرمــی از درختــان پســته

فرومون مگس خانگی برای از بین بردن حشرات مزاحم خانگی	 

فرومون مگس خانگی با عملکرد طی واکنش گروه عاملی الکی	 
فرومون چوبخوار پسته طی چندین مرحله سنتز از ترکیبات دی ال	 

فرموالسیون پر بازده در جلب و از بین بردن حشرات و آفات مزاحم	 
عدم ایجاد اختالل و مزاحمت برای سالمت انسان	 
قیمت مناسب نسبت به کیفیت باالی محصول	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل اول | تولید نهاده های کشاورزی
بخش: سم ها و آفت کش ها

شرکت عوامل مهار زیستی هکمتانه

ظرفیت تولید ساالنه: 
600 عامل بیولوژیکی

سال تاسیس:
1395

معرفی محصول:
نیــز شــناخته می شــوند کــه  زیســتی  عوامــل کنتــرل  به عنــوان  آفت هــا  دشــمنان طبیعــی 
ــن روش  ــا می باشــند. ای ــرز و پاتوژن ه ــده علف هــای ه شــامل شــکارچیان، شــبه انلگ ها، خورن
ــزرگ مصنوعــی مناســب اســت.  ــرای محل هایــی مثــل گلخانه هــا و محیط هــای ب مخصوصــًا ب
هــدف از کنتــرل بیولوژیــک ریشــه کن کــردن آفاتــی کــه بــه گیاهــان آســیب وارد می کننــد نیســت 
بلکــه هــدف کاهــش جمعیــت آن هــا بــه حــدی اســت کــه کمتریــن خســارت را بــه کشــاورز یــا 

محیــط زیســت وارد کنــد.
 Typhlodromus شــکارگر  کنه هــای  شــامل  شــده  تولیــد  بیولوژیکــی  کنتــرل  عوامــل 
 Orius شــکارگر  ســنک  و   BlattISO cius mali و   baghdasarjan، Ambyseius swirskii

اســت.  laevigatus

عوامل کنترل بیولوژیک

کاربـــــــــــرد:
پــوره ســپردار و 	  تارتــن و  بــرای کنه هــای   Typhlodromus baghdasarjan کنــه شــکارگر

شپشــک های روی درختــان میــوه کارایــی دارد و در گلخانه هــا نیــز از مراحــل مختلــف زیســتی 
کنــه تارتــن دولکــه ای، تریپــس و تخــم و مراحــل پورگــی ســفید بالک هــا تغذیــه و جمعیــت 

ــد. ــار می نمای ــا را مه آن ه
کنــه شــکارگر Ambyseius swirskii کنه هــای  تارتــن، مراحــل مختلــف زیســتی تریپــس و 	 

تخــم و مراحــل پورگــی ســفید بالک هــا را در گلخانه هــا مهــار می کنــد.
ــیارید و 	  ــامل الرو س ــی ش ــارچ خوراک ــات ق ــار آف ــرای مه ــه شــکارگر BlattISO cius mali ب کن

فوریــد و همینطــور حشــرات گلخانــه ای کــه دوره شــفیره گی را داخــل خــاک ســپری می کننــد 
نظیــر مگــس مینــوز ســبزیجات قابــل اســتفاده اســت.

ســنک شــکارگر Orius laevigatus از مراحــل مختلــف زیســتی تریپــس شــامل الرو، پــوره، و 	 
بالــغ )بویــژه داخــل لگ فلفــل(، تخــم و پــوره ســفید بالــک گلخانــه تغذیــه کــرده و جمعیــت 

ــد. آن هــا کنتــرل می نمای

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
فصل دوم 



ماشین بذرکار | 76  

78 | FM خط کامل بذرکار سینی نشا مدل  

پهپاد سم پاش کشاورزی هوشمند | 80  

ماشین کمباین غالت | 82  

ماشین کمباین برداشت غالت و کاه | 84  

ماشین چغندر کن دیسکی | 86  

سیستم لیزری تسطیح اراضی | 88  

ماشین  حفاری ترنچر | 92  

ماشین حفاری ترنچر و درام کاتر | 94  

ماشین  حفاری بکهو لودر | 96  

شیر و کنتور سیستم آبیاری کم فشار | 98  

شیر آب هوشمند کشاورزی | 100  

سیستم های مکانیزه آبیاری | 102  

سامانه مدیریت هوشمند آبیاری | 104  

جریان سنج آب آلتراسونیک چاه کشاورزی | 106  

خط تولید لوله های آبیاری قطرهای | 108  

پمپ های سانتریفیوژ با کاربرد در حوزه کشاورزی )تولید شده توسط 7 شرکت مختلف( | 110-122  

فصل دومفصل دوم

فصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی

تجهیزات مربوط به آبیاری
ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

ا :
ش ه

خ
ب



76

کشاورزی، دام و طیور، آبزیان

77

فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

ماشین بذرکار

شرکت ماشین برزگر همدان
www.machinebarzegar.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
1000 دستگاه

سال تاسیس:
1370

معرفی محصول:
ــن  ــن رفت ــر از بی ــالوه ب ــر روی بســتر خــاک، ع پخــش کودهــای شــیمیایی به صــورت گســترده ب
ایــن مــواد بــه شــل های گوناگــون )شستشــو و تبخیــر و...( و افزایــش میــزان کــود مصرفــی در 
هکتــار، منجــر بــه تأمیــن مــواد غذایــی بــرای رشــد تــوده علف هــای هــرز نیــز می گــردد. براســاس 
مشــکالت مطرح شــده، دســتگاه شــیار بازکــن دومنظــوره تفکیکــی کــود و بــذر قــادر اســت کــود و 

بــذر را به صــورت مجــزا و بــه فاصلــه تقریبــی 4 ســانتی متر کــود در زیــر بــذر قــرار دهــد. 
ــات و دانه هــای روغنــی به صــورت خطــی  ــذر غــالت، حبوب ــواع ب ــرای کاشــت ان از ایــن ماشــین ب
ــه مشــخص در  ــه فاصل ــذر و کــود ب کاری اســتفاده می شــود. کلیــه عملیــات جهــت قرارگیــری ب

ــرد. ــه صــورت می گی ــک مرحل ــا در ی خــاک بسترســازی و آمــاده شــده، تنه

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنعت ماشین آالت کشاورزی

عرض لک: 270 سانتی متر 	
تعداد ردیف: 17-21 ردیفه 	
وزن لک: 660 کیلوگرم 	
حجم مخزن بذر: 297 لیتر 	
حجم مخزن کود: 297 لیتر 	

کنترل و صرفه جویی در میزان کودهای شیمیایی	 
تردد کمتر تراکتور	 
عملکرد باالی محصول در مقایسه با روش مرسوم	 
در دسترس قرار گرفتن مواد غذایی موردنیاز گیاه در خاک	 
قراردهی بذر و کود به صورت مجزا در داخل خاک	 
مجهز به انواع مدل کارنده و مخزن ریزدانه و موزع مورب	 
ــی به صــورت مســطح 	  ــات و دانه هــای روغن ــاال در کاشــت غــالت، حبوب ــور ب ــت مان قابلی

کاری، پشــته کاری و جویچــه کاری بــا توجــه بــه شــیوه آبیــاری یــا شــرایط خــاک، در ســه 
ــذرکار ــوع ب ــن ن مــدل طراحی شــده از ای

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	ISO 9002
استاندارد 7256 ایران 	 
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

FM خط کامل بذرکار سینی نشا مدل

شرکت فن آوران کاشت زاگرس
www.fakaz.ir

سال تاسیس:
1390

معرفی محصول:
این خط از چند قسمت مختلف تشکیل شده است که عبارتند از:

دستگاه بستر ساز یا میکسر: که جهت یکنواخت سازی بستر نشا بکار می رود.. ۱
ــا حجــم . ۲ ــردن یکنواخــت ســلول های ســینی نشــا ب ــه جهــت پرک ــینی: ک ــن س ــتگاه پرک دس

یکســانی از خــاک بســتر اســتفاده می شــود. همچنیــن فشــرده ســازی و تمیــز کــردن ســطح 
ســینی نیــز توســط ایــن دســتگاه انجــام می شــود.

دســتگاه بــذرکار ســینی نشــا: در ایــن دســتگاه ابتــدا توســط سیســتم حفــره زن و عملگرهــای . ۳
پنوماتیکــی، حفره هایــی بــا عمــق مشــخص و قابــل تنظیــم درون ســینی نشــا ایجــاد شــده 
و ســپس بذر هــا بــه کمــک سنســور های مخصــوص و سیســتم مکــش قســمت بــذرکار، بــا 

دقــت و ســرعت بــاال درون حفره هــای ســینی قــرار داده می شــوند.
ــه بــه شــل کامــال اتوماتیــک مقــدار مناســبی از . ۴ دســتگاه پوشــش دهنــده: در ایــن مرحل

خــاک بســتر بــر روی بذرهــا ریختــه شــده و ســپس بــه کمــک بــرس ســطح آن بخوبــی صــاف 
می گــردد.

تونــل آبیــاری: عملیــات آبیاری ســینی های نشــا در این . ۵
دســتگاه بــه کمــک شــیر های برقــی توســط نــازل هــای 

آبپــاش طراحــی شــده اختصاصــی انجــام می پذیــرد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
40 دستگاه

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق و ازبکستان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ماشین آالت کاشت

حداکثر توان مصرفی: 12 کیلووات در ساعت 	
ظرفیت کاری: ۸50 سینی در ساعت 	
دقت کاشت: % 9۸ 	
پمپ وکیوم: 1.5 کیلووات 	
مصرف هوای فشرده: 300 لیتر در دقیقه 	
میزان آب مصرفی: 50 لیتر در دقیقه 	
سیستم حرکت: نوار نقاله ای با قابلیت کنترل سرعت 	
سیستم حفره زن: هوشمند و قابل برنامه ریزی 	
ابعاد کلی: طول 9 متر، عرض 2.7 متر، ارتفاع 2 متر 	
وزن: 2500 کیلوگرم 	

دقت و سرعت عملکرد باال	 
قیمت مناسب به نسبت نمونه های خارجی	 
ضمانت و خدمات پس از فروش	 
طراحی و بومی سازی شده متناسب با نیاز مشتریان	 
امکان نصب و آموزش اپراتور در گلخانه مشتری	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	CE
استاندارد 1-7256 ایران	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

پهپاد سم پاش کشاورزی هوشمند 

 

شرکت فناوری پرواز سیمرغ سها
www.simorghsoha.ir

سال تاسیس:
1398

معرفی محصول:
پهپــاد ســمپاش کشــاورزی هوشــمند، تولیــد شــرکت ســیمرغ ســها بــا قابلیت پــرواز به مــدت 10 
تــا 15 دقیقــه، می توانــد پاشــش انــواع محلــول و ســموم روی مــزارع و باغــات را انجــام دهــد. 
ایــن محصــول دارای تکنولــوژی خلبانــی خــودکار و امــکان پــرواز بــدون دخالــت خلبــان اســت؛ 
بــه طــوری کــه بــا مشــخص کــردن چارچــوب زمیــن کشــاورزی و تنظیــم ســرعت و میــزان پاشــش 
پرنــده، پهپــاد بــه صــورت خــودکار روشــن شــده و سمپاشــی را انجــام داده و بــه محــل اولیــه 
ــا مخــزن ســم تمــام شــود  ــده ی ــری پرن برگشــته و خامــوش می شــود. چنانچــه در مســیر، بات
و یــا هرگونــه اختاللــی در عملکــرد پرنــده روی دهــد، بــه صــورت خــودکار پرنــده بــا تغییــر مــود 
پــروازی بــه محــل تعییــن شــده فــرود می آیــد. ایــن پهپــاد از مجموعــه سنســورهای تشــخیص 
موانــع اطــراف بــه صــورت رادار مایکروویــو اســتفاده کــرده و قابلیــت تشــخیص موانــع اطــراف 
و همچنیــن عــوارض زمیــن در زیــر پرنــده را دارد، بنابرایــن در هنــگام پــرواز بــه هیــچ وجــه بــه 
موانــع برخــورد نکــرده و براســاس عــوارض و پســتی و بلندی هــای زمیــن، ارتفــاع خود را از ســطح 

کشــت همــواره در میــزان معینــی حفــظ می کنــد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
500  فروند

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

سمپاشی مزارع و باغات	 
کودپاشی مزارع و باغات 	 
محلول پاشی مزارع و باغات	 

وزن مخزن: 10 تا 70 لیتر به سفارش مشتری  	
مداومت پروازی: 10 تا 17 دقیقه 	
راندمان پاشش: 1 تا 4.5 هکتار در هر پرواز 	
برد رادیویی: 1.5 کیلومتر  	
تعداد نازل: 4 تا ۸ نازل به سفارش مشتری 	

دارای رادار تشخیص موانع اطراف و رادار تنظیم ارتفاع با محصول	 
قابلیت برنامه ریزی برای انواع کشت	 

قیمت پایین تر نسبت به نمونه های خارجی 	 
پشتیبانی و خدمات پس از فروش 	 
امکان سفارشی سازی براساس نیاز مشتری	 
امکان سفارشی سازی براساس شرایط محیطی و نوع ماموریت	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

ماشین کمباین غالت

سال تاسیس:
1370

معرفی محصول:
در ماشــین های کشــاورزی، کمبایــن بــه  وســیله ای گفتــه می شــود کــه چنــد کار را به صــورت ترکیبــی 
ــروه  ــن در دو گ ــین های کمبای ــد. ماش ــام ده ــم( انج ــول ه ــا در ط ــم ی ــرض ه ــان )در ع و هم زم
ماشــین های کاشــت و ماشــین های برداشــت بــه چشــم می خورنــد و اساســاً بــا افــزودن اســمی 
ــا  ــن کمباین ه ــه ای ــی مشــخص می شــود. ازجمل ــه ترکیب ــت آن مجموع ــه آن، موضــوع فعالی ب
ــرد.  ــن هاروســتر )ماشــین برداشــت( اشــاره ک ــات )ماشــین کاشــت( و کمبای ــه کمبین ــوان ب می ت
پیــش روی  زراعــت غــالت و حبوبــات همــواره چالــش  به کارگیــری تکنولــوژی حفاظتــی در 
کارشناســان و کشــاورزان بــوده اســت. کمبایــن HMB 240 ماشــینی اســت کــه در شــرایط مختلــف 
محصــول و مزرعــه، به منظــور برداشــت، کوبیــدن، جــدا کــردن و تمیــز کــردن تمــام  دانه هــا 
ــزی، بهتریــن  ــه پوشــاننده های فل ــودن ب ــه دلیــل مجهــز ب ــن دســتگاه ب ــرده می شــوند. ای به کارب
بــازده را در زمین هــای ســنگالخی بــه دســت می دهــد. کمبایــن مذکــور از نــوع حفاظتــی بــوده و 

کاه را به صــورت کوبیــده و خردشــده در مخــزن جمــع آوری می کنــد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
30 دستگاه

شرکت ماشین برزگر همدان
www.machinebarzegar.ir

طول: 7۸0 سانتی متر 	
عرض: 270 سانتی متر 	
ارتفاع: 375 سانتی متر 	
وزن: 7100 کیلوگرم 	
ظرفیت مخزن کاه: 10 متر مکعب 	
ظرفیت مخزن دانه: 2000 کیلوگرم 	
توان موتور: بنز 240 اسب بخار  	

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

کشاورزی حفاظتی

صرفه جویی در میزان مصرف انرژی، زمان و هزینه	 
قطعات کمتر، بازدهی بیشتر، تعمیر راحت و خرابی کمتر	 
سیستم بوجاری )جداکننده( ابتکاری با دقت بسیار باال	 
مجهز به سیستم پیشرفته خاک گیر برای سیستم خنک کننده و هواکش موتور	 
مجموع ریزش و شکستگی دانه طبق گزارش گروه آزمون، کمتر از 1%	 
دو مخزن جداگانه ذخیره کاه و دانه و قابلیت برداشت بذر مادر	 
افزایش چند برابری درآمد برای کشاورز و کاربر	 
پاک سازی زمین از کلش و بذر علف هرز و حفاظت از میکروارگانیزم های زمین	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	ISO 9002
استاندارد 7256 ایران	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

ماشین کمباین برداشت غالت و کاه

شرکت دروگر کردستان
www.dkco.ir

سال تاسیس:
1372

معرفی محصول:
نوعــی کمبایــن بــرای برداشــت همزمــان غــالت و کاه بــا قابلیــت پاکســازی زمیــن از کلــش و بذر علف 
هــرز و محافظــت از میکروارگانیســم های زمیــن بــوده و دارای مخــزن جداگانــه کاه و دانــه اســت. در 
ایــن دســتگاه بــا کاهــش مســاحت واحــد بوجــاری، واحــدی جهت جمــع آوری، خــرد کــردن و انتقال 
کلــش تعبیــه شــده اســت. ایــن ماشــین جدیــد نســبت بــه ســایر کمباین هــا ســاده تر، بــا هزینــه 

تعمیــرات و نگهــداری کمتــر، ســهولت تعمیــرات و بــا تعــداد قطعــات کمتــری ســاخته شــده اســت.

ظرفیت تولید ساالنه: 
30 دستگاه

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ماشین آالت برداشت کشاورزی

طول: 7۸0 سانتی متر 	
عرض: 270 سانتی متر 	
ارتفاع: 375 سانتی متر 	
وزن: 7500 کیلوگرم 	
ظرفیت مخزن کاه: 10 متر مکعب 	
ظرفیت مخزن دانه: 2700 کیلوگرم 	
توان موتور: بنز 240 اسب بخار - مان 320 اسب بخار 	
کوبنده: چکشی با تیغه خشکه 	
بوجاری: غربیلی با فن خالء ساز 	
تخلیه دانه: هلیسی متحرک 	
تخلیه کاہ: هیدرولیکی 	

کاه کوب بودن	 
بدنه محکم و قوی	 
سرعت عمل باال در رانندگی با سیستم هیدرواستاتیک	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
استاندارد 7256 ایران

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

ماشین چغندر کن دیسکی

شرکت آریاسرو سپهر الوند
www.iranaryasa.ir

سال تاسیس:
1391

معرفی محصول:
پــس از انجــام عملیــات بــرگ زنــی چغندرقنــد، بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه می تــوان چغندرهــای 
کاشــته شــده را از زمیــن خــارج کــرد. پــس از خــارج کــردن چغندرهــا از زمیــن و هدایــت آنهــا 
بــا اســتفاده از تســمه های الســتیکی دورانــی بــه ســمت غلتک هــای قــرار گرفتــه در پشــت 
ــز کــردن و ردیــف کــردن چغندرهــا انجــام می شــود. نحــوه کار غلتــک  ــات تمی دیســک ها، عملی
بــه صــورت پیــچ ارشــمیدس بــوده و بــا هدایــت چغندرهــا بــه قســمت مرکــزی پشــت دســتگاه، 

آنهــا را بــه صــورت نــوار حاصــل از شــش ردیــف انباشــته می کنــد. 
دســتگاه از نــوع دو دیســکی و دنباله بنــد تراکتــور می باشــد کــه در ســه نــوع ســه ردیفــه، چهــار 

ردیفــه و شــش ردیفــه تولیــد می شــود.

ظرفیت تولید ساالنه: 
50 دستگاه

سابقه صادرات: 
حدود 900 هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، عراق 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع کشاورزی

تعداد ردیف های کاری: 3، 4 و 6 	
توان مورد نیاز: 90 تا 110 اسب بخار براساس تعداد ردیف های کاری 	
عرض دستگاه: 3.3 متر 	
طول دستگاه: 1.۸ متر 	
وزن دستگاه: 1750 کیلو گرم 	
نوع اتصال: سوار 	
سرعت pto: 540 دوربر دقیقه 	

کندن چغندر بدون ایجاد شکستگی و جاگذاری	 
عملکرد مطلوب در خاک های خشک و مرطوب 	 
عدم ایجاد کلوخه حین کندن چغندر	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

سیستم لیزری تسطیح اراضی

شرکت دز نوین صنعت
www.deznovin.com

سال تاسیس:
1380

معرفی محصول:
سیســتم کنتــرل لیــزری هوشــمند کــه بــا اســتفاده از گیرنــده و فرســتنده و کنتــرل باکــس موجــود 
در کابیــن تراکتــور، کار تســطیح را انجــام می دهــد. اجــزای آن شــامل فرســتنده، بــرد پــاور، بــرد 
دیجیتــال، کنتــرل باکــس، بــرد ســوکت، صفحــه نمایــش و رســیور می باشــد. سیســتم تســطیح 
ــر روی  ــاری ب ــت حف ــردن دق ــاال ب ــر تســطیح و ب ــت ســهولت در ام ــزر، جه ــه کمــک لی اراضــی ب

اســکریپر و ترنچــر نصــب می شــوند.

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه، آذربایجان، عراق، هند، پاکستان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

زمین های کشاورزی و راه سازی

دقت فرستنده: 3 میلی متر در 100 متر	 
دریافت پرتو لیزر تا شعاع 1500 میلی متر	 
جعبه کنترل قابل دسترس در کابین با کاربری باال	 

برنامه نویسی و طراحی و تولید بردهای ساخت کنترل باکس و رسیور

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	ISO 4406
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

سطح سنج سیلوهای مواد جامد

سال تاسیس:
1396

معرفی محصول:
 77 GHZ ایــن محصــول در دیــواره یــا ســقف مخــازن نصــب می شــود بــا اســتفاده از یــک رادار
ــد. در  ــه محاســبه حجــم مــواد داخــل مخــازن می نمای ــه روش انتگرال گیــری ســطح، اقــدام ب ب
ــری  ــتنده ها و بکارگی ــی فرس ــیگنال دریافت ــِی 12 س ــاز زمان ــالف ف ــای اخت ــر مبن ــول ب ــن محص ای
الگوریتم هــای پــردازش، مختصــات ســطح بصــورت )X,Y( محاســبه شــده و ایــن مختصــات بــه 

ــردد. ــری ارســال می گ ــات انتگرال گی پردازشــگر جهــت انجــام محاســبات الزم و عملی

اجزای محصول:
برد الکترونیکی شامل: برد مدار تغذیه و برد اصلی محصول	 
 	 IWR1642 آی سی
میکروکنترلر STM 32 F133RCT6 جهت انجام انتگرال گیری و پردازش	 
جعبه 	 

ظرفیت تولید ساالنه: 
100 دستگاه

شرکت آژمان صنعت پژوهان نامدار اسپادانا

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

اندازه گیری سطح سیلوهای مواد جامد )مثل گندم، سیمان، گچ، مواد پالستیکی و...(

رادار 77 گیگاهرتزنوع

رنج اندازه گیری
متر

70

0.01دقت اندازه گیری

1000مگاواتمصرف انرژی

40- تا 420+کیلومتر بر ساعترنج سرعت

2 عددزاویه دید

40- تا 90+درجه سانتی گراددرجه حرارت عملکرد

قابلیت اندازه گیری ارتفاع تا 70 متر	 
دارای دقــت بســیار بــاال بــرای درک فاصلــه )در حد یک ســانتی متر( در بدترین شــرایط محیطی	 
 	IEEE استفاده از پهنای باند، فرکانس و قدرت سیگنال مجاز
 	TCP/IP و CANBUS قابلیت اتصال به شبکه های صنعتی توسط پروتل های
 	)DATA RECORDER( قابلیت ثبت اطالعات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

ماشین  حفاری ترنچر

سال تاسیس:
1380

معرفی محصول:
ترنچــر یکــی از ماشــین آالت عمرانــی اســت کــه به عنــوان ماشــین های حفــاری پیوســته طبقه بنــدی 
می گــردد. مزیــت ایــن ماشــین ایــن اســت کــه  نســبت بــه بیــل مکانیکــی زمــان بســیار کمتــری 
صــرف حفــاری یــک کانــال می کنــد. از ایــن ماشــین جهــت حفــاری و زهکشــی زمین هــای کشــاورزی 

و همچنیــن جایگــذاری لوله هــا بــا فیلتــر مصنوعــی و طبیعــی اســتفاده می شــود.

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

شرکت دز نوین صنعت
www.deznovin.com

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه، آذربایجان، عراق، پاکستان، هند

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

زمین های کشاورزی و شوره زارها	 
پروژه های انتقال آب و آبیاری تحت فشار	 

حفاری زمین به عمق 2 متر و عرض 40 سانتی متر با دقت حفاری 7± میلی متر

مجهــز بــه فنــاوری ســاخت زنجیــر، گیربکــس ترنچر، شاســی و بوم اصلی، سیســتم حرکت بســیار 
آهســته تراکتور

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	ISO 4406
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

ماشین حفاری ترنچر  و درام کاتر

شرکت صنعتی تالشگران سپهر شاهرود
www.talashgaranco.com

سال تاسیس:
1380

معرفی محصول:

ترنچر:
ــه عهــده  ــرداری و حفــاری را ب - ترنچــر از دســتگاه های ســنگین راه ســازی اســت و وظیفــه گودب
دارد. از ایــن ماشــین می تــوان در انجــام پروژه هــای نصــب فیبــر نــوری بــه صــورت کامــال مکانیــزه 
اســتفاده نمــود. همچنیــن ایــن ماشــین می توانــد شــیب طراحــی پــروژه را بــه وســیله ترازیــاب 

لیــزری اجــرا کنــد.

درام کاتر:
- از ماشــین درام کاتــر می تــوان در انجــام پروژه هــای حفــاری شــهری، بیــن شــهری و انتقــال آب 
مــزارع کشــاورزی اســتفاده کــرد. از دیگــر قابلیت هــای ایــن ماشــین می تــوان بــه نصــب لولــه و 

یــا کابــل فیبــر نــوری همزمــان بــا حفــاری اشــاره کــرد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
ترنچر: 50 دستگاه
درام کاتر: 50 دستگاه

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه، سوریه، عراق، تاجیکستان، ازبکستان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ترنچر:
حفاری کانال	 
لترال گذاری در زهکشی مزارع کشاورزی	 
نصب لوله	 
تسطیح	 
نصب کابل و تهیه خاک سرندی و قراردادن روی کابل	 
کشیدن نوار اخطار و بک فیلد بطور همزمان	 

درام کاتر:
حفاری کانال با عرض کم	 
نصب کابل و لوله	 

درام کاتر ترنچر

185 330 اسب بخار قدرت موتور

1.8 2.2 کیلومتر بر ساعت سرعت حرکت

- 700-180 متر بر ساعت راندمان حفاری

78 - متر بر ساعت راندمان در آسفالت

10-60 150-280 سانتی متر عمق حفاری

8-15 31-55 سانتی متر عرض کانال

5400 23,500 کیلوگرم وزن

595×174×243 1200×300×350 سانتی متر مکعب ابعاد ماشین

ترنچر:
سرعت باالی ترنچر در انجام پروژه نسبت به بیل مکانیکی تا چهار برابر	 
دقت الزم در انجام پروژه	 
حفاری و لوله گذاری همزمان	 
کشیدن نوار اخطار و بک فیلد به طور همزمان	 

درام کاتر:
اتوماسیون صنعتی	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت

ماشین  حفاری بکهو لودر

سال تاسیس:
1356

معرفی محصول:
ــو  ــو، بیــل جل ــه یــک بیــل مکانیکــی و در بخــش جل ــودر اســت ک ــی ل ــوع مین ــودر یــک ن بکهــو ل
دارنــد و بــرای کارهــای ســبک اســتفاده مــی شــوند. بــا نصــب پالگین هــای مختلــف، قابلیت هــای 
مختلفــی را می تــوان از ایــن دســتگاه گرفــت. ایــن ماشــین ها بیشــتر بــرای خاک هــای نــرم دســتی 

ــد. ــه کار می رون ــا ســختی متوســط ب ــی ب و زمین های

ظرفیت تولید : 
1500 دستگاه

شرکت سنو پارس
www.snowpars.com

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پی کنی، خاک برداری، جاده صاف کنی و تخریب	 

ابعاد دستگاه: 3.6×2.3×6.2 متر 	
توان موتور: 74 کیلووات 	
گشتاور موتور: 410 نیوتون متر 	
	 Full power shift :نوع گیربکس
تعویض دنده: برقی 	
	 3R-4F :تعداد دنده
تعداد محور: جفت دیفرانسیل 	
ظرفیت باربرداری لودر: 2400 کیلوگرم 	
قدرت شکافتن لودر: 9700 کیلوگرم نیرو 	
ظرفیت باربرداری بکهو: 1000 کیلوگرم 	
قدرت شکافتن بکهو: 4100 کیلوگرم نیرو 	
حجم باکت لودر: 1.1 مترمکعب 	
حجم باکت بکهو: 0.15 مترمکعب 	
حداکثر ارتفاع تخلیه لودر: 2300 میلی متر 	
حداکثر ارتفاع تخلیه بکهو: 4604 میلی متر 	
حداکثر عمق حفاری بکهو: 3650 میلی متر 	
فشار کاری سیستم هیدرولیک: 230 بار 	
سیستم ترمز: هیدرولیکی )مجهز به بوستر( 	
ترمز دستی: هیدرولیکی با کنترل برقی 	
فرمان: هیدرولیکی 	

ایمن و کم مصرف	 
عملکرد و قدرت موتور باال	 
دارای پنجره هایی با زاویه دید وسیع	 
قابلیت نصب لوازم جانبی از جمله چکش هیدرولیکی، مته چاله کن و باکت چهار کاره	 
دارای جک هــای هیدرولیکــی بــا طراحــی ســرعت گیر داخلــی جهــت کنتــرل ضربــه در 	 

بکهــو ســازه های 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: تجهیزات مرتبط با آبیاری

شیر و کنتور سیستم آبیاری کم فشار

شرکت هوشمند تجهیز آب شریف

سال تاسیس:
1398

معرفی محصول:
 ایــن محصــول، دو نیــاز فنــی کنتــرل دبــی و اندازه گیــری مصــرف آب را بــرآورده می کنــد.
از طرفــی، دو چالــش مهــم عدالــت در توزیــع و تحویــل حجمــی در مقیــاس زارعیــن )تفکیــک 
ــق می شــود.  ــق محق ــن طری ــم فشــار از ای ــاری ک ــت شــبکه های آبی مصــرف کشــاورز( در مدیری
ــا بــه کارگیــری نــوآوری در طراحــی و ســاخت، دارای قیمــت و توجیــه مالــی و  ایــن محصــول، ب

اقتصــادی مناســب اســت.

ظرفیت تولید ساالنه: 
تا 1000 دستگاه

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

مدیریت آب کشاورزی

رنج دبی: 10 الی 100 لیتر برثانیه 	
رنج  فشار کاری: تا 20  متر و حداقل ضریب اطمینان 1/5 	
رنج افت فشار: از 2 الی 15 متر 	
دمای کاری متعارف: 5 الی 30 درجه سانتی گراد  برای سیال و تا 60 درجه برای محیط  	
ابعاد: ارتفاع 1۸5 سانتی متر، قطر خارجی 200 الی 2۸0، قطر داخلی 140 الی 200 	

برتری فنی )عملکرد بهتر( در مبحث کنترل دبی نسبت به تجهیزات مشابه	 
رفع نیاز به تجهیزات جداگانه برای اندازه گیری دبی	 
هزینه بسیار پایین و رقابتی در مقایسه با تجهیزات موجود برای اندازه گیری	 
دقت کافی متناسب با نیاز	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: تجهیزات مرتبط با آبیاری

 شیر آب هوشمند کشاورزی

شرکت چتر سبز صنعت باربد

سال تاسیس:
1394

معرفی محصول:
شیر آب هوشمند کشاوزی از سه قسمت کلی زیر تشکیل شده است:

بدنه شیر آب. 1
کالهک محافظ واحد کنترل و برد الکترونیکی. 2
سنسورها و برد کنترل مرکزی. 3

بدنــه محصــول بصــورت هرمــی و از جنــس فلــز ســاخته شــده و قابــل اســتفاده در زیــر زمیــن، 
ایمــن در برابــر ضربه هــای محیطــی و عایــق در برابــر شــرایط آب و هوایــی اســت.

ــرد و دارای  ــرار می گی ــاری ق ــدارات آبی ــج و رزوه در م ــی فلن ــی اتصال ــت کل ــیر در دو حال ــن ش ای
شــش حالــت کلــی کاری: انحــراف آب بــه مســیر فرعــی، انحــراف آب بــه مســیر اصلــی، تنظیــم 
فشــار و جریــان آب ورودی، اســتفاده بصــورت ســه راه و ترکیــب دو ورودی و انتقــال آن بــه 
خروجــی مشــترک و بــاز و بســته نگــه داشــتن مســیر ورودی اســت. انــرژی دســتگاه بــه کمــک 
ــت  ــه حســگرهای محیطــی، قابلی ــه ب ــم می شــود و باتوج ــل خورشــیدی روی شــیر آب فراه پن
اعــالن نــوع عملکــرد محیطــی را دارد و می توانــد بــا توجــه بــه دســتور ارســال شــده، نــوع جــواب 

یــا آخریــن وضعیــت شــیر را گــزارش دهــد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
8000 عدد شیر

www.hss-co-ir

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

آبیاری و آبرسانی کشاورزی	 
آبیاری و آبفای روستایی   	 
مدیریت آب دامداری ها و مرغداری ها	 

Ball ValveGate Valveنوع شیر پشتیبان شونده

12.5-9.57.4-5.8کیلوگرموزن محصوالت

DC | 12-24ولتنوع و ولتاژ تغذیه

15بارماکزیمم فشار کاری

95درصدماکزیمم رطوبت

HDPEجنس بدنه

پیچیفلنجنوع اتصال

بــا توجــه بــه نیــاز بــه کنتــرل مدیریت آبیــاری- آبرســانی- کنترل فرآیند در شــیرهای برقــی مهم ترین 
بخش محصول شــامل:

مدیریت مصرف انرژی به گونه ای که نیاز به حداقل انرژی باشد.. 1
بهره گیری از انرژی خورشیدی و باتری لیتیوم یونی. 2
کمترین اثرپذیری از شرایط نامساعد محیطی. 3
تطبیق و همسان سازی با انواع لوله و اتصاالت آبیاری. 4
درگاه های ارتباطی به خصوص ارتباط رادیویی. 5

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: تجهیزات مرتبط با آبیاری

سیستم های مکانیزه آبیاری

شرکت ویستا صنعت زیست کیا

سال تاسیس:
1393

معرفی محصول:
سیســتم آبیــاری هوشــمند جهــت آبیــاری بــرای کاربردهــای مختلــف اعــم از مقیــاس گلخانه هــا و 
کشــاورزی صنعتــی، بــاغ و ویــالی شــخصی و مصــارف خانگــی در 14 مــدل طراحــی و تولیــد شــده 
اســت. ایــن محصــوالت دارای قابلیــت در نظــر گرفتــن شــرایط اقلیمــی خــاص هــر منطقــه، نــوع 
گیــاه کشــت داده شــده و میــزان رطوبــت خــاک اســت و براســاس ایــن مــوارد محوطــه مــورد 

نظــر را بــه صــورت هوشــمند آبیــاری می کنــد. 

www.epikgroup.ir

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

عرصه های کشاورزی، باغات و نهالستان	 
گلخانه های بزرگ و صنعتی	 
فضاهای سبز شهری و صنعتی	 
باغات و فضاهای سبز کوچک و ویالی شخصی	 

قابلیت سینک شدن با ایستگاه هواشناسی دارد.	 
بســته بــه مــدل دســتگاه می توانــد دارای سنســورهای دمــای خــاک، رطوبــت خــاک و میــزان 	 

EC خــاک، پنــل خورشــیدی و رادیــو وایرلس باشــد.

جلوگیری از هدررفت آب، انرژی و زمان	 
دارای امکان مدیریت از راه دور	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
مجوز و تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی ایران 
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: تجهیزات مرتبط با آبیاری

شرکت فنی مهندسی رایان آروین الگوریتم

سال تاسیس:
1376

معرفی محصول:
ایــن سیســتم، بــرای بهینه ســازی مصــرف آب در آبیــاری کشــاورزی بــه روش کم آبیــاری تنظیم شــده 
)RDI( و با حذف نوبت آبیاری یا کم کردن میزان آن در مرحله نمو )Development Stage( گیاهان 
اســت؛ این روش در گیاهان کوچک کاربرد داشــته و بصورت الگوریتم فازی پیاده ســازی شــده اســت.

در ایــن روش در برخــی نوبت هــای آبیــاری، مقــدار آب مــورد نیــاز گیــاه کاهــش پیــدا می کنــد، بــه طوری 
کــه تاثیــر منفــی در عملکــرد محصــول نداشــته باشــد و حتــی در مــواردی موجــب بهبــود عملکــرد 
نیــز خواهــد شــد. ســامانه تحــت وب و نرم افــزار اندرویــدی، امــکان پایــش و کنتــرل توســط کشــاورز 
را فراهــم می کنــد. از دیگــر ویژگی هــای ایــن ســامانه ارائــه تحلیل هــای ســنجش از دور تصاویــر 
ماهــواره ای اســت کــه بــه کشــاورزان در جهــت گرفتــن بازخــورد از ســامانه آبرســانی کمــک می کنــد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
1.5 میلیون دستگاه

سابقه صادرات: 
حدود 350 هزار دالر

سامانه مدیریت هوشمند آبیاری

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مدیریت آب کشاورزی

      مشخصات  برق:
برق: 12 ولت DC، 1.5 آمپر	 
خروجی های دیجیتال: کلکتور باز - NPN 200 میلی آمپر	 
 	DC ورودی های دیجیتال: 12+ ولت
خروجی های آنالوگ: ma 20- 4 )رزولوشن 10 بیت(	 
ورودی های آنالوگ: ma 20- 4 )رزولوشن 12 بیت(	 
ورودی های آنالوگ ولتاژ: 0 تا 10 ولت DC )رزولوشن 12 بیت(	 

    مشخصات  ارتباطی:
سیم آنالوگ:20- 4 میلی متر	 
 	RS232 و )Modbus( RS4۸5 :سیم دیجیتال
 	MQTT 2 با پروتلG :GSM
 	IEEE۸02,15,4 :بیسیم مک لیر
فرکانس بی سیم: 2.4 گیگاهرتز	 
 	)AES - 12۸( امنیت: موتور امنیتی سخت افزار

     مشخصات  عملیاتی:
دمای عملیاتی: 40- تا ۸5+ درجه سانتی گراد	 
 	IP6۸ محیط عملیاتی: داخلی و خارجی با جعبه
استفاده در پانل با قدرت باال: مجاز است	 

استفاده در محیط هایی با نویز الکترومغناطیسی باال: مجاز است	 

    مشخصات  کاربردی پنل برد اصلی:
تعــداد خروجــی دیجیتــال: مــدل چشــمه: 14 عــدد بــا قابلیــت گســترش، مــدل شــبنم:  	 

۸ عــدد، بــا قابلیــت گســترش
تعــداد ورودی دیجیتــال: مــدل چشــمه: 6 عــدد بــا قابلیــت گســترش، مــــــــدل شــبنم: 	 

4 عــدد، بــا قابلیــت گســترش
تعداد ورودی آنالوگ: مدل چشمه: 2 عدد )0 - 10 ولت( با قابلیت گسترش	 
مدل شبنم: 2 عدد )0 - 10 ولت( با قابلیت انبساط	 
حداکثر تعداد مدل چشمه: 32 عدد با قابلیت انبساط	 
حداکثر تعداد 65000	 
 	PCB گسترش دهنده های بی سیم: برد آنتن تا 1200 متر با آنتن

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: تجهیزات مرتبط با آبیاری

جریان سنج آب آلتراسونیک چاه کشاورزی

شرکت فرا سنجش افزار پردیس

سال تاسیس:
1393

معرفی محصول:
در  آب  دبــی  لحظــه ای  اندازه گیــری  جهــت   ،inline نــوع  از  آلتراســونیک،  آب  جریان ســنج 
روش  دارد.  را  طرفــه  دو  صــورت  بــه  شــده  جابجــا  آب  حجــم  محاســبه  و  لولــه  خطــوط 
حــال  در  ســیال  بــه  فراصــوت  امــواج  دریافــت  و  ارســال  طریــق  از  تجهیــزات،  ایــن  عملکــرد 
می باشــد. حرکــت  دارای  ســیال  در  مــوج  پــرواز  زمــان  اختــالف  اندازه گیــری  و  حرکــت 
پکیــج هوشــمند چــاه کشــاورزی، تجهیــزی اســت کــه وظیفــه پایــش اســتخراج آب از چاه هــای آب را 
داراســت و بــه مصــرف کننــده اجــازه می دهــد کــه مطابــق ســهمیه خــود از چــاه آب اســتخراج نمایــد.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پکیج هوشمند چاه کشاورزیجریان سنج آب آلتراسونیک

مصارف صنعتی، خانگی، کشاورزی و 	 
نیروگاه ها

 	 heat( اندازه گیری انرژی در تاسیسات
)meter

قرائت از راه دور	 
مبادالت پولی	 

و 	  تصفیه خانه هــا  فاضــالب،  و  آب 
هــر گونــه مصرفــی کــه در آن نیــاز بــه 

اســت. دقیــق  ســهمیه بندی 
صنعتــی 	  کشــاورزی،  چاه هــای  کلیــه 

صــورت  بــه  اســت  الزم  کــه  غیــره  و 
و  نظــارت  تحــت  دقیــق  و  هوشــمند 

باشــند. کنتــرل 

پکیج هوشمند چاه کشاورزیجریان سنج آب آلتراسونیک

باتــری 	  عــدد   2 تغذیــه:  منبــع 
لیتیــوم ولــت   3.6

فاصلــه زمانــی تعویــض: 7 ســال 	 
1MES/SEC در

خروجی پالس: رابط ارتباطی	 

طراحــی مطابــق بــا جریان ســنج دقیــق التراســونیک 	 
بــه  نیــاز  بــدون  درصــد،   0.5 دقــت  بــا   INLINE

ــا 7 ســال ــری ت ــض بات تعوی
طراحــی شــده بــرای آب هــای کشــاورزی / شــرب در 	 

300DN 20 الــیDN ســایزهای
 	6۸IP کتنور دارای درجه حفاظت
دارای مودم و آنتن داخلی	 
قابلیــت قطع/وصــل اتوماتیــک آب توســط مــدار 	 

هوشــمند
قابلیــت قطــع جریــان آب در 20 درصــد نهایــی و 	 

شــروع مجــدد در صــورت تمــاس مجــدد کارت.

پکیج هوشمند چاه کشاورزیجریان سنج آب آلتراسونیک

دقت زیر 1 درصد	 
جنس مناسب جهت سنجش	 
آب مقطر	 
حساسیت به جریان های کم	 
تاثیرپذیری حداقل نسبت به تغییرات دما	 

دقت در سنجش مصرف	 
سنجش دو طرفه	 
راهکار مناسب جهت جلوگیری 	 

از تقلب

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: تجهیزات مرتبط با آبیاری

خط تولید لوله های آبیاری قطره ای

شرکت البرز ماشین جی

سال تاسیس:
1387

معرفی محصول:
خــط تولیــد نوارهــای آبیــاری قطــره ای )تیــپ( بــرای اســتفاده در صنعــت کشــاورزی مــورد 
ــوار تیــپ، آب در نزدیکــی منطقــه توســعه ریشــه  اســتفاده قــرار می گیــرد. در سیســتم آبیــاری ن
گیــاه بــه زمیــن داده می شــود، تــا مســاحت و عمــق کوچکــی از ســطح خــاک خیــس شــود. بــا 
اســتفاده از روش آبیــاری قطــره ای می تــوان تلفــات آب را بــه مقــدار قابــل مالحظــه ای کاهــش و 

از فرســایش خــاک جلوگیــری گــردد.
جنــس نــوار تیــپ از پلــی اتیلــن بــوده و پــس از تولیــد، کالف پیــچ می شــود. نــوار تیــپ بــر خــالف 
لوله هــای پلــی اتیلــن ســخت، بســیار نــرم و انعطاف پذیــر اســت و معمــوال بــه صــورت مســطح بــوده 
کــه بــا جریــان آب در داخــل آن بــه صــورت لولــه در آمــده و پــس از قطــع جریــان آب دوبــاره بــه صــورت 

مســطح بــاز می گــردد. 
محصــول بدســت آمــده از ایــن خــط تولیــد نوارهــای آبیــاری قطره ای بهبــود توزیــع آب و انعطاف 
مقــدار آبیــاری می گــردد و متناســب بــا فرمینــگ شــل، تعــداد، قطــر و واصــل محل هــای 

ــاوت می باشــد. خروجــی متف

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

www.amjco.ir

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
روسیه، افغانستان، عراق، تاجیکستان، ترکمنستان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنعت کشاورزی و آبیاری	 
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متر کیلووات متر بر دقیقه میلی متر

22 50 15 1-16.1-32 3500 20-63 63 AMJ-PVC

25 50 20 1-4.5 4500 63-125 125 AMJ-PVC

25 65 37 0.4-4 | 0.7-7 4500 63-160 160 AMJ-PVC

30 70 55 0.01-1 | 0.02-2 5000 315-160 315 AMJ-PVC

ایجاد بهره وری باال در تولید محصوالت کشاوری آبیاری قطره ای	 
قیمت مناسب نسبت به کیفیت و ارزش افزوده باال	 
سرعت و توان تولیدی باال	 
1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش	 

این تجهیزات، خط تولید محصول هستند.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
ISO 9001:2008
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پمپ های سانتریفیوژ با کاربرد در حوزه کشاورزی

شرکت پمپران

سال تاسیس:
1374

معرفی محصول:
گــروه پمپ هــای NON API شــامل انــواع پمپ هــای گریــز از مرکــز یــک طبقــه، طبقاتــی، 
اســتاندارد براســاس  پمپ هــا  ایــن  هســتند.  متفــاوت  محــور  تــوان  بــا   ... و   دومکشــه 

 ISO 990۸ یــا ISO 5199 طراحــی و ســاخته می شــوند. ایــن گــروه از پمپ هــا براســاس تــوان 
بــه دو دســته ذیــل تقســیم می شــوند:

پمپ های NON API با توان بین 30 تا 149 کیلووات	 
گروه پمپ های NON API با توان 150 کیلووات به باال	 

ظرفیت تولید ساالنه: 
حدود 12 هزار دستگاه

www.pumpiran.co

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
تانزانیا، ارمنستان، سودان، عراق، سوریه

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پمپ های NON API با توان بین ۳۰ تا ۱۴۹ کیلووات:
انتقال آب برای مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی	 
انتقال آب گرم تاسیسات گرمایش و سرمایش	 

گروه پمپ های NON API  با توان ۱۵۰ کیلووات به باال:
تامین آب آشامیدنی، فرآیندهای صنعتی	 
ایستگاه پمپاژ آبرسانی، نیروگاه ها و ...	 

پمپ های دو مکشهپمپ های طبقاتیپمپ های گریز از مرکز

ارتفاعظرفیتارتفاعظرفیت ارتفاعظرفیت

متر مکعب در 

ساعت

متر مکعب در متر

ساعت

متر مکعب متر

در ساعت

متر

پمپ های NON API با توان 
بین 30 تا 149 کیلووات

5-18005-90

تا 130تا 4500تا 2-440700

  NON API گروه پمپ های
با توان 150 کیلووات به باال

تا 260تا 9000تا 510تا 1200

کیفیت باال	 
قیمت مناسب	 
گستردگی خدمات پس از فروش 	 
سهولت تامین قطعات یدکی	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9908
 	ISO 5199

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر
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مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق و سوریه

شرکت صنایع پمپ سازی نوید سهند

سال تاسیس:
1376

معرفی محصول:
عملکــرد ایــن پمپ هــای ســانتریفیوژ بدیــن صــورت اســت کــه در آن ســیال مــوازی بــا محــور پمــپ، 
وارد پمــپ شــده و عمــود بــر آن از پمــپ چــرخ خــارج می گــردد و ســیال بــا حرکــت در پوســته پمــپ 
)حلزونــی یــا ولــوت( فشــارش افزایــش می یابــد. ایــن شــرکت قــادر بــه تولیــد الکتروپمپ هــای مطابق 
بــا اســتاندارد ISO  5199 اســت کــه جهــت بهره بــرداری در آب و فاضــالب و معــدن و صنایــع مختلــف 
کاربــرد دارد و براســاس نیــاز مشــتری در مدل هــا و توان هــای مختلــف طراحــی و ســاخته می شــود.

ظرفیت تولید ساالنه: 
2500 دستگاه

www.navidsahandpump.com

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

آب، فاضالب، معادن، کشاورزی و صنعت

عمودی، یک طبقه	 
موتور شناور کوپل شده با انواع پروانه ها	 
نصب به صورت مستغرق و در دو حالت ثابت یا متحرک	 
پمپ هــای نــوع KRT یــک راه حــل ایمــن، مطمئــن و کارآمــد بــرای کلیــه فرآیندهــای پمپــاژ 	 

آب و یــا فاضــالب می باشــند. 
جنــس پروانــه آلیاژهــای چــدن، آلیاژهــای فــوالد ضدزنــگ، جنــس پوســته براســاس ســیال 	 

ریخته گــری می شــود.
نوع پروانه: باز، بسته، چند پره، شعاعی و ...	 

کیفیت باال	 
قیمت مناسب	 
گارانتی	 
خدمات پس از فروش	 
رضایت مشتریان در تمام صنایع مختلف	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 5199
 	ISO 9001:2015
 	OHSAS 18001:2007
 	ISO 14001:2015
 	ISO/IEC 17025
 	ISO 10006:2003
 	ISO 10002:2004
 	ISO 10004 :2012

پمپ های سانتریفیوژ با کاربرد در حوزه کشاورزی

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر
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شرکت صنعتگران آریا سپهر کیهان

سال تاسیس:
1387

معرفی محصول:
پمــپ، وســیله ای مکانیکــی بــرای انتقــال مایعــات بــوده کــه بــا افزایــش فشــار جریــان آن، امــکان 
جابجایــی را بــه ارتفاعــی باالتــر )بــا افزایــش هــد( یــا حتــی پاییــن دســت )معمواًلحوضچــه یــا 
مخــزن( فراهــم مــی آورد. انــواع پمپ هــای Non-API ایــن شــرکت شــامل پمــپ طبقاتــی تــک 
ــک  ــی ت ــانتریفیوژ افق ــا )س ــش از انته ــی مک ــپ افق ــالری و پم ــانتریفیوژ اس ــپ س ــته، پم پوس
طبقــه( هســتند. کــه دو دســته اول قابلیــت ســاخت بــا پوشــش های االســتومریک و یــا فلــزات 

ضــد ســایش را دارنــد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
500 دستگاه

www.aryask.com

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی	 
مصارف انتقال آب و مصارف عمومی	 

دبی: تا 1۸00 متر مکعب بر ساعت 	
فشار: تا 140 متر 	
توان: تا 315 کیلووات 	
جنس: چدن، کربن استیل، استنلس استیل و مواد با مقاومت به خوردگی باال 	

طراحی دقیق و با راندمان باال	 
لزوم رعایت استانداردهای سختگیرانه و تست های عملکردی پیچیده	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 5199
 	ISO 2858

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

پمپ های سانتریفیوژ با کاربرد در حوزه کشاورزی
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شرکت ممتاز پمپ پویا

سال تاسیس:
1364

معرفی محصول:
در ایــن شــرکت پمپ هــای فشــار بــاالی افقــی )جهــت اســتفاده در سیســتم های اســمز معکــوس 
ــال ســیال از ســطوح  ــرای انتق ــودی )ب ــای عم ــا و …(، پمپ ه تاسیســات آب شیرین ســازی دری
پایین تــر از ســطح زمیــن مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و شــامل کلیــه پمپ هایــی می شــود کــه 
در آنهــا پروانــه در ســیال غوطــه ور بــوده و توســط یــک محــور بــه موتــور کــه در بیــرون چاهــک 
 ،NFPA20 قــرار گرفتــه، متصــل شــده اســت( و پمپ هــای آتش نشــانی )مطابــق بــا اســتاندارد
پمپ هــا در دبــی 1.5 برابــر دبــی نرمــال افــت هــدی بیــش از 35% نداشــته و در دبــی صفــر، هــد 

انســداد بیشــتر از 140% هــد نقطــه نامــی نــدارد( تولیــد می کنــد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
250 دستگاه

www.momtazpump.com

کاربـــــــــــرد:
ماشین آالت صنایع کشاورزی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

پمپ های سانتریفیوز با کاربرد در حوزه کشاورزی

پمپ های سانتریفیوژ با کاربرد در حوزه کشاورزی
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: تجهیزات مرتبط با آبیاری

شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور طوس

سال تاسیس:
1389

معرفی محصول:
پمپ هــای ســانتریفوژ طبقاتــی فشــار بــاال اغلــب جهــت اســتفاده در سیســتم های تغذیــه ســیال 

بــا فشــار بــاال مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.
ویژگی های کلیدی محصوالت تولید شده عبارتند از:

ارائه محصول با آلیاژهای متناسب با کاربرد	 
ارائه محصول براساس عملکرد مورد درخواست مشتری	 
ارائه باالترین سطح راندمان مصرف انرژی	 
بهره گیری از مکانیزم های کارامد جهت باالنس نیروهای محوری	 
عمر مفید باال	 

ظرفیت تولید ساالنه: 
30 دستگاه

www.khavar.com

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــا،  ــگ بخــار در نیروگاه ه ــه دی ــه تغذی ــوان ب ــا می ت ــوع پمپ ه ــن ن ــه کاربردهــای مرســوم ای از جمل
ــه روش اســمز معکــوس )RO(، سیســتم  ــه آب ب ــه آب در ســایت های تصفی ــر تصفی ــه فیلت تغذی

ــرد. ــوالد اشــاره ک ــع ف پوســته زدایی در صنای
سایر کاربردها به شرح ذیل است:

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی	 
صنایع نیروگاهی	 
صنایع تولید کاغذ	 
صنایع معدنی و فوالد	 
صنایع شیمیایی	 
آب و فاضالب	 

آبدهی: حداکثر تا 900 متر مکعب بر ساعت 	
هد: حداکثر تا ۸50 متر 	
فشار: حداکثر تا 100 بار 	
سرعت: حداکثر تا 3600 دور بر دقیقه 	
ســیال قابــل انتقــال: آب دریــا، آب شــور، آب برگشــتی از فیلتــر تصفیــه، ســیال هیدروکربــن،  	

ســیاالت شــیمیایی و ...

آلیاژ ویژه، قابل اســتفاده جهت پمپاژ ســیاالت خورنده مثل آب دریا و یا ســیاالت شــیمیایی	 
راندمان مصرف انرژی باال	 
قابلیت اطمینان و طول عمر باالی محصول	 
ارائه خدمات پس از فروش سریع و متمایز	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پمپ های سانتریفوژ براساس استاندارد ISO 5199 تولید می شوند. 	 
تست عملکرد نیز براساس ISO 9906  است.	 

پمپ های سانتریفیوژ با کاربرد در حوزه کشاورزی
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: تجهیزات مرتبط با آبیاری

شرکت آبران صنعت

سال تاسیس:
1371

معرفی محصول:
ــد. بنابرایــن  ــه کار می رون ــاال در دبی هــای کــم ب ــرای ایجــاد فشــارهای ب ایــن پمپ هــا معمــواًل ب
اغلــب پمپ هــای ســانتریفوژ توانایــی خوبــی در ایجــاد فشــارهای بــاال دارنــد. اســاس کار پمــپ 
ســانتریفیوژ براســاس نیــروی گریــز از مرکــز اســت. به ایــن صــورت کــه قســمت متحــرک پمــپ 
تحــت حرکــت دورانــی قطــرات آب را از مرکــز بــه خــارج پرتــاب می کنــد، چــون قطــرات ســرعت 
زیــادی دارنــد، در برخــورد بــا پوســته ســرعت آن هــا بــه فشــار تبدیــل می گــردد. در صنایــع نفــت 
و گاز بــرای بهره بــرداری طوالنــی مــدت از پمپ هــا و تجهیــزات، اســتانداردهای متفاوتــی وضــع 
شــده کــه بــرای عملکــرد طوالنــی مــدت و راحت تریــن و کوتاه تریــن زمــان جهــت تعمیــرات 

طراحــی شــده اســت.
از جملــه پمپ هــای Non-API ســاخته شــده در ایــن شــرکت الکتروپمــپ خودمکــش بــا تــوان 

ــووات، پمــپ خــأ و پمپ هــای لجن کــش مســتغرق می باشــد. 37 کیل

کاربـــــــــــرد:
ماشین آالت صنایع کشاورزی

ظرفیت تولید ساالنه: 
400 دستگاه

www.abransanatco.com

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

پمپ های سانتریفیوز با کاربرد در حوزه کشاورزی

پمپ های سانتریفیوژ با کاربرد در حوزه کشاورزی
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فصل دوم | ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی
بخش: تجهیزات مرتبط با آبیاری

شرکت بهریز پمپ سامان

سال تاسیس:
1386

معرفی محصول:
در ایــن شــرکت پمپ هــا در دو دســته پمپ هــای تصفیــه آب و پمپ هــای معدنــی تولیــد 
ــی  ــواع محصــوالت پمــپ معدن ــه ســایش هســتند و ان ــی مقــاوم ب می شــود. پمپ هــای معدن
ایــن شــرکت عبارتنــد از: پمــپ معدنــی عمــودی تــک پوســته ای، پمــپ معدنــی حفــاری تونــل و 
پمــپ معدنــی دو پوســته  ای. پمپ هــای تصفیــه آب یکــی از روش هــای نمک زدایــی از آب هــای 
ــی  ــه، پمپ هــای طبقات ــا و چــاه، پمپ هــای تغذی ــری از دری ــواع پمپ هــای آبگی شــور شــامل ان
ــن  ــوع توربی ــرژی از ن ــت ان ــه سیســتم بازیاف ــز ب ــورد مجه ــه م ــه بســته ب فشــارقوی هســتند ک

ــا توربوشــارژند. پلتــون ی

ظرفیت تولید ساالنه: 
500 دستگاه

www.behrizpump.com

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تصفیه آب	 
فرآیندهای صنعتی و معدنی	 
انتقال مواد معدنی و دوغاب	 

پمپ های معدنی:
 	A532 CLASS III )high chrome( :جنس
اندازه: 12-2 اینچ	 
ظرفیت: 400-5 لیتر بر ثانیه	 
هد لک: 90-5 سانتی متر	 

سرعت قابل تغییر	 
عمر سایش باال	 
قابلیت تنظیم نصب موتور	 
مقاوم به خوردگی و سایش	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

پمپ های سانتریفیوژ با کاربرد در حوزه کشاورزی
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: واکسن های دام و طیور

(PPR( واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک

شرکت ویرا واکسن شایا
www.viravaccine.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
240 میلیون دز

سال تاسیس:
1396

معرفی محصول:
ــد شــده  ــه حــرارت طراحــی و تولی ــاوم ب ــون نشــخوارکنندگان کوچــک )PPR( مق واکســن طاع
اســت و ایمنــی طوالنــی در حیــوان هــدف در برابــر تمامــی ســروتیپ های شــناخته  شــده بیمــاری 
ایجــاد می کنــد. مــاده موثــره ایــن واکســن ســویه واکســینال Nigeria75/1 می باشــد و بــه 
منظــور پیشــگیری از بیمــاری  بــه صــورت ســالیانه و بــه همــراه حــالل ســدیم کلرایــد 0.9 درصــد 

اســتفاده شــده اســت. ایــن واکســن برنــد اســت. 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پیشگیری از بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک بز و گوسفند

واکسن بیولوژیک	 
)102.5TCID50/dose ≤ Nigeria75/1 ویــروس زنــده تخفیــف حدت یافتــه بــا ســویه واکســینال(

سویه واکسینال Nigeria75/1 خریداری شده از شرکت CIRAD فرانسه	 
استابیالیزر شامل ساکروز، الکتالبومین و ال-گلوتامین می باشد.	 
واکسن به صورت پودر لیوفیلیزه می باشد.	 
واکسن به میزان یک میلی لیتر بصورت زیرجلدی تزریق می شود.	 
هر ویال حاوی 100 دوز واکسن می باشد.	 
حیوان هدف: بز و گوسفند	 
دمای نگهداری: 2 تا ۸ درجه سانتی گراد	 

قیمت رقابتی	 
کیفیت باال	 
پایداری دمایی )ترمو استیبل(	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	PANVAC گواهینامه
گواهی فروش آزاد سازمان دامپزشکی ایران	 
 	GMP گواهی
 	ISO 9001
 	ISO 45001
 	ISO 14001
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: واکسن های دام و طیور

واکسن اکتیمای دامی واگیر

شرکت ویرا واکسن شایا
www.viravaccine.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
240 میلیون دز

سال تاسیس:
1396

معرفی محصول:
ــرا  ــرکت وی ــط ش ــه توس ــد ک ــوکال می باش ــویه ل ــر، س ــای واگی ــن اکتیم ــینال واکس ــویه واکس س
واکســن شــایا تهیــه شــده اســت. ایــن واکســن بــه منظــور درمــان و پیشــگیری از بیمــاری  

اکتیمــای واگیــر بــه همــراه اپلیکاتــور اختصاصــی و حــالل آبــی رنــگ ارائــه می گــردد.
واکسن هر شش ماه یکبار تکرار می شود. این واکسن برند است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پیشگیری و درمان بیماری اکتیمای واگیر و ایجاد ایمنی در بز و گوسفند

نوع واکسن: بیولوژیک 	
)104.5TCID50/dose  ≤ لــوکال  ســویه  بــا  یافتــه  حــدت  تخفیــف  زنــده  )ویــروس 

استابیالیزر شامل ساکروز و الکتالبومین می باشد.	 
نوع عرضه: ویال50 دوزی و بصورت پودر لیوفیلیزه 	

واکسن به صورت تخریشی تلقیح می شود.	 
حیوان هدف: بز و گوسفند 	
دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتی گراد 	

قیمت رقابتی	 
کیفیت باال	 
وجود اپلیکاتور اختصاصی 	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	PANVAC گواهینامه
گواهی فروش آزاد سازمان دامپزشکی ایران	 
 	GMP گواهی
 	ISO 9001
 	ISO 45001
 	ISO 14001
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: واکسن های دام و طیور

(LSD( واکسن لمپی اسکین دامی

شرکت ویرا واکسن شایا
www.viravaccine.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
240 میلیون دز

سال تاسیس:
1396

معرفی محصول:
ــکین در گاو و  ــی اس ــاری لمپ ــگیری از بیم ــث پیش ــکین )LSD( باع ــی اس ــاری لمپ ــن بیم واکس

گاومیــش می شــود. مــاده موثــره ایــن واکســن ســویه واکســینال Neethling می باشــد.
واکسن بصورت سالیانه تکرار می شود. این واکسن برند است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پیشگیری از بیماری پوستی لمپی در گاو و گاومیش

واکسن بیولوژیک	 
)103.5TCID50/dose ≤ Neethling ویــروس زنــده تخفیــف حــدت یافتــه بــا ســویه واکســینال(

استابیالیزر شامل ساکروز و الکتالبومین می باشد.	 
نوع عرضه: ویال 25، 50 و 100 دوزی و بصورت پودر لیوفیلیزه	 
واکسن به میزان یک میلی لیتر بصورت زیرجلدی تزریق می شود.	 
حیوان هدف: گاو و گاومیش	 
دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتی گراد	 

قیمت رقابتی	 
کیفیت باال	 
ترمواستیبل )پایداری دمایی(	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	PANVAC گواهینامه
گواهی فروش آزاد سازمان دامپزشکی ایران	 
 	GMP گواهی
 	ISO 9001
 	ISO 45001
 	ISO 14001
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: واکسن های دام و طیور

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر )10 هزار لیتر(

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
پاکستان

 ادجوانت روغنی واکسن های دام و طیور 

شرکت واکسن فناور پارس

ظرفیت تولید ساالنه: 
200 هزار لیتر

سال تاسیس:
1390

معرفی محصول:
ادجوانــت یــک مــاده کمکــی اســت کــه به عنــوان تقویت کننــده پاســخ سیســتم ایمنــی بــه 
واکسیناســیون، منجــر بــه کاهــش چشــمگیر میــزان دوز آنتــی ژن در فرمــول نهایــی واکســن و در 

نتیجــه اقتصــادی شــدن تولیــد آن می گــردد.
ــواع  ــرد گســترده ای در ســاخت ان ــه کارب ــی اســت ک ــت روغن ــج، ادجوان یکــی از ادجوانت هــای رای
ــه نحــوی کــه در اکثــر  ــوز )بیماری هــای مشــترک بیــن انســان و حیــوان( دارد ب واکســن های زئون
ایــن واکســن ها کــه بــه صــورت غیرفعــال مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، از ایــن ادجوانــت 

اســتفاده می شــود.
ایــن محصــول دارای فرموالســیون دو جزئــی بــوده و 90 درصــد فرموالســیون از پارافیــن اســت. 
پارافیــن خــود تحریک کننــده سیســتم ایمنــی بــوده و اثبــات شــده کــه بیشــترین تحریــک را 
پارافین هــای 16 تــا 20 کربنــی دارنــد. پارافیــن بایــد pharmaceutical grade بــوده تــا در مصــرف 

انســان از گوشــت مــرغ مشــکلی پیــش نیایــد.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

جــزء اصلــی ســاختار بســیاری از واکســن های غیرفعــال حیطــه طیــور نظیــر آنفلوانــزای فوق حــاد 
پرنــدگان، نیوکاســل و... و دام نظیــر واکســن تــب برفکــی

ادجوانــت  نمونــه  ایــن محصــول معــادل  ایمونولوژیــک  و  فیزیکوشــیمیایی  مشــخصات 
می باشــد. فرانســه   Seppic شــرکت  تولیــدی 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه تولید از سازمان دامپزشکی ایران	 
گواهی فروش آزاد از سازمان دامپزشکی ایران	 
ISO 9001-2015 از شرکت IMQ ایتالیا	 
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: واکسن های دام و طیور

آنتی ژن نیوکاسل و آنفلوآنزا به فرم لئوفلیزه تولیدشده در تخم مرغ

شرکت تحقیقاتی خدماتی بهداشتی و تولیدی پسوک
www.pasouk.ir

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
آنتی ژن هــا بــا توجــه بــه میــزان ممانعــت از هماگلوتیناســیون گلبول هــای قرمز، جهت شناســایی 

وجــود و میــزان پادتــن ویروس هــای بیمــاری آنفلوآنزا و نیوکاســل اســتفاده می شــوند.
ــزا، حــاوی ویــروس  آنتــی ژن نیوکاســل، حــاوی ویــروس لنتوژنیــک نیوکاســل و آنتــی ژن آنفلوان
آنفلوآنــزا تیــپ A و تحــت تیــپ H9N2 جداشــده از پرنــدگان آلــوده در ایــران می باشــد. ویــروس 
هــر دو آنتــی ژن داخــل پــرده آالنتوئیــک جنیــن تخم مــرغ کشــت و تکثیــر شــده اســت. بــه 
منظــور خنثــی کــردن )کشــتن( ویــروس بــه مایــع آالنتوئیــک حــاوی ویــروس، فــرم آلدئیــد بــه 
میــزان 1 درصــد اضافــه شــده اســت. بــرای نگهــداری و ممانعــت از کشــت و تکثیــر باکتری هــا 

بــه میــزان 1:20000 تیومرســال )THIOMERSAL(  افــزوده شــده اســت.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ایــن محصــوالت بــرای آگاهــی از وجــود و میــزان پادتــن ضدویــروس نیوکاســل و آنفلوآنــزا 
اســتفاده می شــود کــه بــا توجــه بــه شــدت جلوگیــری )INHIBITION( از هماگلوتیناســیون 

تعییــن و ثبــت می گــردد.

واکسن در شیشه های 5 میلی لیتری و به شل لیوفیلیزه عرضه می گردد.

نسبت کیفیت به قیمت	 
استانداردهای اخذ شده	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	)Sterility-safety( دارای تاییدیه امنیت و گواهی سالمت بهداشتی از سازمان دامپزشکی ایران
 	GMP گواهی
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: واکسن های دام و طیور

واکسن های سه گانه و چهارگانه تب برفکی دامی شامل آفتووک و آفتپاسول

شرکت تحقیقاتی خدماتی بهداشتی و تولیدی پسوک
www.pasouk.ir

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
واکســن آفتــوواک حــاوی ســه ســروتایپ ASIA, O A22( 1( ویــروس می باشــد کــه پــس از افــزودن 

بافــر و تیومرســال و مخلــوط شــدن بــا ادجوانــت روغنــی بصورت امولســیون در آمده اســت. 
واکســن تــب برفکــی چهارگانــه روغنــی، حــاوی آنتی ژن هــای غیرفعــال شــده ویروس هــای 
ــرل بیمــاری تــب برفکــی در گاو،  تــب برفکــی موجــود در جمعیــت دامــی کشــور کــه جهــت کنت

گاومیــش، گوســاله، گوســفند و بــز اســتفاده می شــود.
مایــع حــاوی ویــروس کــه حاصــل کشــت ویــروس در فرمانتــور روی ســلول BHK می باشــد، پــس 
 BINARY از حصــول اطمینــان از عــدم آلودگــی بــه اجــرام میکروبــی و ســایر ویروس هــا بــه کمــک
ETHYLENIMINE غیرفعــال و پــس از آنکــه اطمینــان کامــل از کشــته شــدن همــه ویروس هــا 
ــدازه الزم تغلیــظ مــی شــود. ایــن واکســن پــس از تزریــق، دوره  ــه ان حاصــل شــد، خالــص و ب

ایمنــی 6 تــا 9 مــاه را ایجــاد می نمایــد.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پیشگیری از بروز بیماری تب برفکی در نشخوارکنندگان

 	A05/AGVII/Opnasia2/Asia-1 Sindh08 دارای سویه های در گردش
 	)Innocuity=0( واکسن کامال کشته و غیر فعال
این واکســن در فالکن های 100 سی ســی )50 دوز گاوی و 100 دوز گوســفندی( عرضه می شــود.	 

 	) PD50>6 ( 6 بیش از )Potency( دارای کیفیت تاثیر
دارای value%100≈ مطابق با سویه های در گردش	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
)Sterility-safety( دارای تاییدیه امنیت و گواهی سالمت بهداشتی از سازمان دامپزشکی ایران
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: واکسن های دام و طیور

انواع واکسن های طیور

شرکت تحقیقاتی خدماتی بهداشتی و تولیدی پسوک
www.pasouk.ir

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
واکســن های طیــور شــامل نیوکاســل، آنفلوآنــزا، گامبــورو )شــامل دوگانــه و ســه گانــه ترکیبــی(، 
ــرغ  ــده در تخم م ــد ش ــویه  G7 تولی ــا س ــل ب ــور )H5N8( و نیوکاس ــاد طی ــوق ح ــزای ف آنفوالن
جهــت پیشــگیری و کنتــرل دو بیمــاری مهــم صنعــت طیــور یعنــی نیوکاســل و آنفلوانــزا کاربــرد 

ــد می شــوند. ــه و تولی ــر یافت ــرغ تکثی داشــته و در تخم م
ــای 	  ــی جوجه ه ــرای مایه کوب ــروس نیوکاســل، ب ــا واکســن ضــد وی واکســن نیوپاســول 101 ی

گوشــتی، نیمچه هــا، مرغ هــای تخم گــذار و مــادر ســاخته و عرضــه می شــود. ویــروس 
نیوکاســل ســویه 74 می باشــد. 

واکســن دوگانــه نیوپاســل 102 مخلوطــی از دو آنتــی  ژن ویروس نیوکاســل )V4( و آنفوالنزای 	 
تیــپ A و تحــت تیــپ H9N2 می باشــد.

واکســن نیوپاســول 103 مخلوطــی از ســه آنتــی ژن ویــروس نیوکســل V4 ، ویــروس گامبــورو 	 
و آنفوالنــزای تیــپ A و تحــت تیــپ H9N2 می باشــد.

 	 H9N2 و تحــت تیــپ A ــور تیــپ ــزای طی ــا واکســن کشــته )غیرفعــال( آنفلوان فلوپاســول ی
بــرای مایه کوبــی در گله هــای طیــور گوشــتی و تخم گــذار جهــت ایجــاد ایمنــی در مقابــل 

 H9N2 و تحت تیــپ A بیمــاری آنفلوانــزای تحــت حــاد طیــور تیپ
ســاخته و عرضــه شــده اســت.

ــه 	  ــدگان  )H5N8( ب ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــال آنفلوان واکســن غیرفع
منظــور ایمــن کــردن پرنــدگان علیــه ویــروس آنفلوانــزای فــوق حــاد 

پرنــدگان تحــت تیــپ  H5N8 تهیــه شــده اســت.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پیشگیری و کنترل دو بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا 

نحوه عرضهنوع واکسن

واکسن نیوپاسول 101
حاوی 2000 دز در بطری های 500 میلی لیتری

واکسن دوگانه نیوپاسل 102

حاوی 2500 دز در بطری های 500 میلی لیتریواکسن نیوپاسول 103

حاوی 2000 دز در بطری های 500 میلی لیتریفلوپاسول

)H5N8( بطری های 250 میلی لیتری واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

نسبت کیفیت به قیمت	 
استانداردهای اخذ شده	 
تنوع محصوالت	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
)Sterility-safety( دارای تاییدیه امنیت و گواهی سالمت بهداشتی از سازمان دامپزشکی ایران
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: داروها و مکمل های خوراک دام و طیور

برونکوفین طیور

پارس ایمن دارو

ظرفیت تولید ساالنه: 
400 هزار لیتر

سال تاسیس:
1386

معرفی محصول:
برونکوفیــن یــک داروی صــد در صــد طبیعــی اســت کــه از مــواد موثــره موجــود در اکالیپتــوس، 
رزمــاری، آویشــن باغــی و برخــی دیگــر از گیاهــان دارویــی تشــکیل شــده اســت. ایــن دارو بــه نحوی 

فرمولــه شــده کــه اجــزاء مختلــف آن اثــرات درمانــی یکدیگــر را تشــدید و تقویــت می کننــد. 
ــد و  ــحات را روان می کن ــه ترش ــوده ک ــپکتورانت( ب ــک )اس ــو لیتی ــن، موک ــره برونکوفی ــواد موث م
ســبب تســهیل در خــروج ترشــحات می گــردد. ایــن مــواد خاصیــت ضدباکتریایــی و ضدقارچــی 

ــده مجــاری تنفســی می باشــد. ــاب و بازکنن ــز داشــته و ضدالته نی

www.parsimendaru.com

سابقه صادرات: 
بین 1 تا 5 میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق. افغانستان. سوریه، کنیا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پیشگیری و درمان برونشیت طیور شامل مرغ، بوقلمون، بلدرچین، کبک و …

مواد موثره مورد استفاده: 1 و ۸ سینئول، کامفن، فنکون و ترپینئول 	
نوع حاللیت: محلول در آب 	
نوع عرضه: مایع 	
ــا 1000 میلی لیتــر دارو در 1000 لیتــر آب آشــامیدنی حــل شــده و  	 نحــوه مصــرف: 250 ت

بــه مــدت 3 تــا 5 روز )روزانــه ۸ ســاعت( تــا بهبــود عالئــم بیمــاری طبــق نظــر دامپزشــک 
مصــرف شــود.

دارای ترکیب کامال طبیعی	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
مجوز سازمان دامپزشکی ایران	 
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آفتوفین دامی

پارس ایمن دارو

معرفی محصول:
آفتوفیــن یــک فــرآورده صددرصــد طبیعــی می باشــد کــه از مــواد موثــره موجــود در نعنــا فلفلــی، 
مــورد و برخــی دیگــر از گیاهــان دارویــی تشــکیل شــده اســت. ازجملــه مــواد موثــره موجــود در ایــن 

محصــول می تــوان بــه فالونوئید هــا اشــاره کــرد.
ــی پوســت،  ــورات و زخم هــای عفون ــده تاول هــا، بث ــده و درمان کنن ــوان التیام دهن ــن دارو به عن ای
لــب، دهــان و مخاطــات ناشــی از ویروس هــا )تــب برفکــی(، باکتری هــا، قارچ هــا و عفونت هــای 
ثانویــه، درمــان زخــم ســم، اکتیمــای واگیــر در گوســفندان )به عنــوان درمــان عالمتــی( مــورد 

ــرد. ــرار می گی اســتفاده ق
آفتوفیــن بــا بی حــس کــردن زخم هــای دهانــی )به ویــژه( از کم اشــتها شــدن دام جلوگیــری 

می کنــد.

www.parsimendaru.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
400 هزار لیتر

سال تاسیس:
1386

سابقه صادرات: 
بین 1 تا 5 میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق. افغانستان. سوریه، کنیا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــا،  ــی ناشــی از ویروس ه ــه زخم هــای عفون ــورات و کلی ــا، بث ــده تاول ه ــده و التیام دهن درمان کنن
باکتری هــا )بــه خصــوص در بیمــاری تــب برفکــی( در دام

ترکیبی از فرآورده های گیاهی	 
نوع عرضه: اسپری گیاهی 	
ــل  	 ــم و مح ــر روی زخ ــب ب ــه مناس ــرف، از فاصل ــکان دادن ظ ــس ازت ــرف: پ ــوه مص نح

ــل( ــودی کام ــا بهب ــت ت ــه دو نوب ــردد )روزان ــت اســپری گ عفون

دارای ترکیب گیاهی	 
افزایش سرعت بهبود زخم ها نسبت به محصوالت مشابه	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
مجوز سازمان دامپزشکی ایران	 
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فرموالسیون محلول های تزریقی دامی با رهایش آهسته یا پیوسته

شرکت داروسازی عرفان دارو
www.erfandarou.com

سال تاسیس:
1373

معرفی محصول:
فرموالســیون محلول هــای تزریقــی دامــی بــا رهایــش آهســته یا پیوســته شــامل ترامانیکســین 30، 
عرفامایســین 20LA، عرفامایســین 5% و عرفامایســین 10% اســت و همــه ی ایــن محصــوالت دارای 

خاصیــت رهایش آهســته هســتند.
ترامانیکســـین 30 دارویی مرکب از یـــک آنتی بیوتیک )اکسی تتراســـایکلین( با اثر طوالنی 	 

به عالوه یک ضد التهاب غیراســـتروئیدی )فلونیکســـین مگلومین( اســـت. 
محلول تزریقی عرفامایســـین LA یک محلول اســـتریل، شفاف، زرد کهربایی، پایدار و آماده 	 

مصرف اســـت. هر میلی لیتـــر از محلول حاوی اکسی تتراســـایکلین دی هیـــدرات معادل با 
200 میلی گـــرم اکسی تتراســـایکلین پایه به شـــل کمپلکـــس با منیزیم و محلـــول در پلی 

وینیل پیرولیدون و آب می باشـــد.
این دارو بطور انتخابی بر میکروارگانیســـم ها اثر کرده و روی ســـلول میزبان )پســـتانداران( 	 

اثـــری ندارد. همچنیـــن دارای فرمولی اختصاصـــی بوده که پس از تزریـــق داخل عضالنی 
می توانـــد اثر طوالنی مـــدت ایجاد نماید.

هـــر میلی لیتر عرفامایســـین 5% حـــاوی 50 میلی گرم مـــاده مؤثره اکسی تتراســـایکلین به 	 
می باشـــد. هیدروکلراید  صورت 

عرفامایســـین 10% هـــر میلی لیتـــر از عرفامایســـین 10، حـــاوی 100 میلی گـــرم مـــاده مؤثره 	 
اکسی تتراســـایکلین به صـــورت هیدروکلرایـــد می باشـــد.

کاربرد برای برهکاربرد برای گوسفندکابرد برای گاونام

۳
ن ۰

سی
ترامانیک

 Pasteurella:درمان بیماری های تنفسی دامی ناشی از  پاستورالهمولیتیکا- بیماری های ناشی از ارگانیسم هایی مانند

spp. ,Arcanobacterium pyogenes ,Staphylococcus aureus & Mycoplasma  که نیاز به آنتی بیوتیک و 

ضد التهاب و ضد تب توأماً می باشد

۲۰LA ن
سی

عرفامای

درمان و کنترل پاستورلوز و پنومونی 

ایجاد شده توسط میکروارگانیسم های 

حساس به اکسی تتراسایکلین و درمان 

گندیدگی سم و کراتوکونژنکتیویت 

عفونی دامی

کنترل سقط جنین انزئوتیک و پنومونی ناشی از 

ارگانیسم های حساس و گندیدگی سم، ورم پستان 

حاد و شدید، کراتوکونژنکتیویت عفونی دامی 

)چشم صورتی(

درمان تب و چرک 

عفونی حاصل 

ازگزش کنه ها

ن ۵ %
سی

عرفامای

درمان و کنترل پاستورلوز و 

پنومونی های ناشی از ارگانیسم های 

حساس به اکسی تتراسایکلین و 

بیماری های دیفتری، متریت و...

کنترل سقط های انزئوتیک و پنومونی های ناشی 

از ارگانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین و 

 Pink ،ورم پستان حاد ،Foot rot  درمان کمکی

 eye

درمان تب ناشی از 

گزش کنه ها

ن ۱۰ %
سی

عرفامای

درمان و کنترل پاستورلوز و 

پنومونی های ناشی از ارگانیسم های 

حساس به اکسی تتراسایکلین و 

بیماری های دیفتری، متریت و...

کنترل سقط های انزئوتیک و پنومونی های ناشی 

از ارگانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین و 

 Pink ،ورم پستان حاد ،Foot rot درمان کمکی

 eye

درمان تب ناشی از 

گزش کنه ها

نحوه عرضهطبقه بندی داروییماده موثره )شلک(نام محصول

ترامانیکسین ۳۰
اکسی تتراسایکلین )ملح دی هیدرات(، 

فلونیکسین )ملح مگلومین(

آنتی بیوتیک + ضد 

التهاب غیر استروئیدی

ویال های 20، 50 و 100  میلی لیتری 

قهوه ای همراه با فلیپ کپ

۲۰LA آنتی بیوتیکاکسی تتراسایکلین )دی هیدرات(عرفامایسین

ویال های 20، 50 و 100  میلی لیتری 

قهوه ای همراه با فلیپ کپ و 

فرموالسیون از شرکت فایزر

آنتی بیوتیکاکسی تتراسایکلین )هیدروکلراید(عرفامایسین ۵ %
ویال های 20، 50 و 100  میلی لیتری 

قهوه ای همراه با فلیپ کپ

آنتی بیوتیکاکسی تتراسایکلین )هیدروکلراید(عرفامایسین ۱۰ %
ویال های 20، 50 و 100  میلی لیتری 

قهوه ای همراه با فلیپ کپ
این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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فرموالسیون سوسپانسیون های تزریقی دامی با رهایش آهسته یا پیوسته

معرفی محصول:
سوسپانســیون های تزریقــی دامــی بــا رهایــش آهســته یــا پیوســته شــامل آموکســی ســیلین %15 

LA و جنتاموکــس اســت و دارای خاصیــت رهایــش آهســته هســتند.
ــا مهــار ســنتز  آموکســی ســیلین LA %15، آموکســی ســیلین از گــروه بتاالکتام هــا می باشــد کــه ب
دیــواره ســلول باکتــری اثــر باکتریوســایدی آن ظاهــر می گــردد. ملــح بــه  کار رفتــه ایــن آنتی بیوتیــک 
)تــری هیــدرات ( و بــه کار بــردن پایــه روغنــی در فرموالســیون باعــث اثــر طوالنــی ایــن آنتی بیوتیــک 

شــده بــه طــوری  کــه تجویــز آن بــه جــای هــر ۸ ســاعت هــر 24 ســاعت توصیــه می گــردد. 
جنتاموکــس یــک آنتی بیوتیــک ترکیبــی از خانــواده دارویــی بتاالکتام هــا و آمینوگلیکوزیدهــا بــا 
اثــر سینرژیســک باکتریوســایدی می باشــد. آموکســی ســیلین یــک آنتی بیوتیــک بتاالکتــام موثــر بــر 
باکتری هــای گــرم مثبــت و گــرم منفــی اســت کــه بــا جلوگیــری از ســنتز دیــواره ســلولی باکتری هــا،  
باعــث اثــر باکتریوســایدی می گــردد. جنتامایســین نیــز یــک آمینوگلیکوزیــد اســت. ایــن محصــول  
بــا عملکــرد وســیع و ســریع بــا ممانعــت از ســنتز پروتئین هــا در ریبــوزوم باکتری هــا، اثــر 
باکتریوســایدی خــود را ظاهــر می-ســازد و در اثــر ترکیــب ایــن آنتی بیوتیــک بــا آموکســی ســیلین، 
ــر عملکــرد بهتــری از  ــا دزهــای پائین ت نفوذپذیــری جنتامایســین تســهیل می گــردد. بطوری کــه ب
دارو ظاهــر می گــردد. بــا توجــه بــه ملــح آموکســی ســیلین بصــورت تــری هیــدرات و بــکار گیــری 
حــالل روغنــی در ایــن فرمــول آموکســی ســیلین دارای اثــر می باشــد و نیــاز بــه تجویــز هــر ۸ الــی 

ــوان دز  ــاعت می ت ــر 24 س ــن ه ــدارد و بنابرای ــود ن ــاعت آن وج 12 س
درمانــی را تکــرار کــرد. 

شرکت داروسازی عرفان دارو
www.erfandarou.com

سال تاسیس:
1373

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ــی )گوارشــی، تنفســی، ادراری - تناســلی،  ــای عفون ــان بیماری ه آموکســی ســیلین LA %15: درم
ــیلین ــه آموکسی س ــاس ب ــم های حس ــی از میکروارگانیس ــک( ناش ــزرگ و کوچ ــتی در دام ب پوس

جنتاموکــس: پنومونــی، اســهال، التهــاب میکروبــی روده، آبســه های پوســتی، عفونــت دســتگاه 
از  ناشــی  عفونــی  بیماری هــای  گونــه  هــر  و  تحتانــی  اندام هــای  عفونــت  تناســلی،  ادراری 

بــزرگ دام  در  و جنتامایســین  آموکسی ســیلین  بــه  میکروارگانیســم های حســاس 

اجزانام محصول
طبقه بندی 

دارویی
نحوه عرضهشل دارویی

آموکسی 
سیلین 15 

LA %

150 میلی گرم 
آموکسی سیلین 
تری هیدرات در 

هر میلی لیتر

آنتی بیوتیک
سوسپانسیون 

تزریقی

ویال های 50 و 100 
و 250 میلی لیتری 
قهوه-ای همراه با 

فلیپ-کپ

آنتی بیوتیک-جنتاموکس
سوسپانسیون 

تزریقی

ویال های 100 
میلی لیتری قهوه-ای 
همراه با فلیپ-کپ

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت B2B  هستند.
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فرتیرلین استات دامی

شرکت کیمیا پژوه درسا

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
ــایی  ــف نارس ــواع مختل ــان ان ــه در درم ــن )GnRH( ک ــده گنادوتروپی ــون آزادکنن آگونیســت هورم

تخمــدان در گاو اســتفاده می شــود.

www.kpdorsa.ir

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان انواع مختلف نارسایی تخمدان گاو

	 66002-66-2 :Cas شماره
ساختار شیمیایی: 	
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 	 Sequence: Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-NHEt

این محصول، دانش فنی سنتز ماده اولیه محصول نهایی است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
تأییدیه آزمایشگاه کنترل غذا و دارو	 
موافقت اصولی برای تهیه مواد مؤثره دارویی	 
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: داروها و مکمل های خوراک دام و طیور

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

فرآورده های پروبیوتیک  دام  و طیور

شرکت تک ژن زیست

سال تاسیس:
1383

معرفی محصول:
فرآورده های پروبیوتیک دامی شامل موارد ذیل می باشد:

- دی پروها:
باکتری هــای "دی پــرو" پــس از رســیدن بــه روده میزبــان، تکثیــر و فعــال می شــوند. ایــن باکتری هــا 
بــا تحریــک سیســتم ایمنــی ســبب افزایــش مقاومــت در برابــر بیماری هــا شــده و از ســوی دیگــر 
بــا ترشــح آنزیم هــای گوارشــی و افزایــش ارتفــاع پرزهــای روده، ســبب افزایــش هضــم و جــذب 
مــواد مغــذی می شــوند. متابولیت هــای ثانویــه تولیــد شــده توســط ایــن باکتری هــا ماننــد 
باکتریوســین، بــا اعمــال اثــرات ضد میکروبــی ســبب افزایــش مقاومــت ماهــی در برابــر بیماری هــا 

و درنتیجــه کاهــش تلفــات می شــوند.

- یوپرو:
محصــول پروبیوتیــک تولیــد شــده از مخمــر ساکارومیســس ســرویزیه می باشــد  کــه بــا افزایــش 
مصــرف اکســیژن در محیــط شــکمبه از رشــد باکتری هــای هــوازی مولــد اســید ممانعــت کــرده و 
احتمــال اســیدوزیس را بــه شــدت کاهــش می  دهــد. ایــن مخمــر براســاس ویژگــی منحصــر بــه 
فــرد، ســبب بهبــود فعالیــت آنزیمــی دســتگاه گــوارش شــده و در نتیجــه ســبب بهبــود هضــم غــذا 
ــا ارتقــای ســطح ایمنــی حیوانــات ســبب افزایــش مقاومــت  می گــردد. از ســوی دیگــر “یوپــرو” ب
آن هــا در برابــر عوامــل بیمــار ی زا شــده و خطــر مــرگ و میــر ناشــی از عفونت هــا را کاهــش می  دهــد. 
اســتفاده از ایــن محصــول در پــرورش نشــخوارکنندگان بــه طــور موثــری راندمــان تولیــد را افزایــش 

می دهــد.

- پروژن غذایی: 
کننــده  تولیــد  باکتری هــای  انــواع  حــاوی  “پــروژن”  پروبیوتیــک 
اســیدالکتیک بــوده کــه از جملــه میکروارگانیســم های طبیعــی موجــود 
در دســتگاه گــوارش زنبــور عســل می باشــد. باکتری هــای الکتیکــی 
تولیــد  بــا تخمیــر قندهــا )ســاکارز، گلوکــز، فروکتــوز و …( ســبب 
اســید الکتیک در دســتگاه گــوارش زنبــور عســل و در نتیجــه کاهــش 
pH دســتگاه گــوارش و اســیدی شــدن عســل می شــود. در صــورت 

www.takgene.com

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــوارش  ــتگاه گ ــید الکتیک دس ــای اس ــی باکتری ه ــت میکروب ــد جمعی ــول رش ــن محص ــرف ای مص
افزایــش یافتــه و جمعیــت عوامــل بیمــاری زا کاهــش می یابــد، در نتیجــه کاهــش خطــر ابتــال بــه 
بیماری هــای عفونــی را در پــی خواهــد داشــت. باکتری هــای الکتیکــی بــا مســیرهای متابولیســمی 
مختلــف توانایــی شکســتن ســاکارز موجــود در دســتگاه گــوارش زنبــور را داشــته و از ایــن طریــق بــه 

ــد. ــک می نماین ــل کم ــت عس ــود کیفی بهب

فرآورده های پروبیوتیک دام و طیور، آبزیان:
- توکسین:

ــدن  ــه ب ــه دام ب ــوراک و علوف ــا در خ ــت قارچ ه ــال ســموم ناشــی از فعالی توکســین بایندر از انتق
دام جلوگیــری خواهنــد کــرد. جاذب هایــی هماننــد انــواع کانی هــای آلومینوســیلیکاته رســی و 
غیررســی، زغــال اکتیــو، دیــواره مخمــر، دیــواره باکتری هــای الکتــو باســیلوس، ترکیبــات گیاهــی و 
آنزیم هــا در ترکیــب توکســین بایندرهــا اســتفاده می گــردد کــه از طریــق جــذب ســموم، بــدن دام 

ــد.  ــا محافظــت می کن را از آنه

دی پرو ها

حاوی اسپورهای مقاوم به حرارت و با عملکرد دفاعیدامی
 ماده موثره: باسیلوس لیکنی  فورمیس )Bacillus licheniformis( باسیلوس 

)Bacillus subtilis( سوبتیلیس 

ویژه آبزیان )کپور ماهیان، قزل آال و ماهیان خاویاری(، حاوی اسپور های مقاوم به حرارتآبزیان
 ماده موثره: باسیلوس سوبتیلیس )Bacillus subtilis( باسیلوس لیکنی فورمیس 

)Bacillus licheniformis(

حاوی اسپورهای مقاوم به حرارتطیور
 ماده موثره: باسیلوس لیکنی  فورمیس )Bacillus licheniformis( باسیلوس 

)Bacillus subtilis( سوبتیلیس

یوپروها

پروبیوتیک اختصاصی نشخوارکنندگان، شامل کنسانتره ای از مخمر زندهال یوپرو
)Saccharomyces cerevisiae( ماده موثره: ساکارومیسس سرویزیه 

پروژن غذایی

ماده موثره: الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس پالنتاروم، بیفیدوباکتریوم پروژن
بیفیدوم، انتروکوکوس فشیوم، ساکارومیسس سرویزیه  

محصوالت به صورت پودری هستند و منشا بایولوژیکی به صورت باکتری دارند.	 

تنوع محصوالت

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: داروها و مکمل های خوراک دام و طیور

شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا

سال تاسیس:
1379

معرفی محصول:
عملکــرد مؤثــر دســتگاه گــوارش و ســالمت آن، عامــل مهمــی در عملکــرد میزبــان و پــرورش موفــق 
محســوب می شــود. مکانیســم های پیچیــده ای در تنظیــم عملکــرد دســتگاه گــوارش و ســالمت 
ــوارش هســتند و  ــن ســالمت دســتگاه گ ــد، ضام ــل هســتند. میکروارگانیســم های مفی آن دخی
ایــن هــدف بــا اســتفاده از محصــوالت پروبیوتیــک قابــل دســت یابی اســت. پروبیوتیــک از طریــق 
ایجــاد تعــادل میکروبیوتــای دســتگاه گــوارش، موجــب اصــالح مورفولــوژی روده، افزایــش هضــم 

و جــذب مــواد مغــذی و بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنــی می شــود.

www.biorun.ir

فرآورده های پروبیوتیک  دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

محصوالت اختصاصی جهت استفاده در 
آبزیان

محصوالت اختصاصی جهت 
استفاده در دام

محصول اختصاصی جهت استفاده در 
طیور

تثبیــت و کنتــرل جمعیــت میکروب هــا  	
ــرورش در حوضچه هــای پ

ماننــد  	 اســترس زا  عوامــل  حــذف 
آمونیــاک و  نیتریــت  نیتــرات، 

تثبیــت شــاخص های مؤثــر در حفــظ  	
کیفیــت آب

باکتریایــی،  	 از عفونت هــای  جلوگیــری 
ــی ــی و انگل ویروس

بهبــود رشــد و ضریــب تبدیــل مــواد  	
غذایــی

بهبود درصد بقا و کاهش تلفات 	

بــه  	 حساســیت  و  اســترس  کاهــش 
ری بیمــا

کاهش نیاز به استفاده از دارو 	

خوراک هــای  	 در  اســتفاده  قابــل 
آبزیــان شــده  اکســترود 

پیشگیری، بهبود و درمان  	
اسهال

تقویت سیستم ایمنی 	

تنظیم و تثبیت فلور  	
میکروبی دستگاه گوارش

افزایش اشتها 	

بهبود عملکرد رشد 	

کاهش دوره شیر خوارگی 	

افزایش سرعت رشد  	
پرزهای شکمبه و تحریک 

رشد فلور طبیعی روده

تقویت عملکرد سیستم ایمنی 	

غذایی 	 مواد  تبدیل  ضریب  کاهش 

روده 	 در  عفونی  فرآیندهای  سرکوب 

جلوگیری از صدمات ناشی از استرس 	

کاهــش مصــرف دارو )آنتی بیوتیک ها( 	

سالمونالیی  	 آلودگی  کاهش 
)تخم مرغ، الشه و مدفوع(

و  	 گوشت  در  کلسترول  کاهش 
تخم مرغ

کاهش تلفات گله 	

کاهش هزینه های تولید 	

ــوع محصــول  ــه ن ــوده و بســته ب ــک ب ــف پروبیوتی ــای مختل ــن محصــوالت حــاوی باکتری ه ای
و اســتفاده آن بــرای هــر نــوع جانــدار، میــزان مصــرف و مــاده مؤثــره تفــاوت دارد. کیفیــت 
محصــوالت تولیــدی به گونــه ای اســت کــه بــا انــدازه مصــرف کــم )در حــدود 200 گــرم( در هــر تــن 

ــت. ــن نتیجــه را گرف ــوان بهتری خــوراک می ت

اختصاصی بودن محصوالت برای طیور، دام، اسب، آبزیان و...	 
بهترین عملکرد به استناد مطالعات مزرعه ای	 
کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و تولید مواد غذایی سالم	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
مجوز از سازمان دامپزشکی ایران 
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: داروها و مکمل های خوراک دام و طیور

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
چین، کانادا، ایتالیا، استرالیا، تاجیکستان، کویت، گرجستان، بلغارستان، 
قرقیزستان، قزاقستان، هنگ کنگ، عراق، افغانستان

شرکت باریج اسانس

سال تاسیس:
1371

معرفی محصول:
ایــن محصــول از گیــاه کاســنی و انیســون تهیــه شــده اســت. گیــاه کاســنی دارای اثــرات ویــژه ای بــر 
دســتگاه گــوارش اســت، بــه طــوری کــه ایــن گیــاه می توانــد موجــب افزایــش اشــتها شــود. عــالوه 
بــر ایــن خاصیــت ویــژه، ایــن گیــاه می توانــد در رفــع یبوســت نیــز نقــش داشــته باشــد. همچنیــن 
گیــاه کاســنی دارای مقادیــر زیــادی از ویتامیــن A اســت. گیــاه انیســون نیــز دارای خــواص گوارشــی 
فراوانــی چــون بهبــود اشــتهای حیــوان، ضــد نفــخ، ضــد اسپاســم و ضــد میکــروب بــوده و عــالوه 
بــر آن می توانــد اثــرات ضــد درد، ضــد عفونی کننــده، مــدری و افزایش دهندگــی شــیر را بــرای 

حیــوان مــورد نظــر داشــته باشــد.
ــود  ــرات چشــمگیری در بهب ــات طبیعــی اث ــا بهره گیــری از ترکیب ــودر اشــتهاآور اپتونیــک باریــج ب پ
بی اشــتهایی و کم اشــتهایی حیــوان داشــته و عــالوه بــر ایــن در مــواردی هماننــد ســوء هاضمــه، 

آتونــی شــکمبه و عــدم نشــخوار مؤثــر اســت.

www.barijessence.com

پودر اشتهاآور اپتونیک دامی

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

افزایش اشتهای حیوان و سوء هاضمه

اجزای فرآورده: گشاه کاسنی و انیسون 	
فرم دارویی: پودر خوراکی دامی 	

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: داروها و مکمل های خوراک دام و طیور

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
چین، کانادا، ایتالیا، استرالیا، تاجیکستان، کویت، گرجستان، بلغارستان، 
قرقیزستان، قزاقستان، هنگ کنگ، عراق، افغانستان

شرکت باریج اسانس

سال تاسیس:
1371

معرفی محصول:
ایــن محصــول از عصــاره اســانس اکالیپتــوس، تیمــول و منتــول طبیعــی تشــکیل شــده اســت. 
بیمــاری واروآ یــا َجــَرب واروا مهم تریــن بیمــاری کندوهــای ایــران اســت کــه در برخــی از ســال ها 
تــا 40 درصــد کندوهــای ایــران را از بیــن می بــرد و هــر ســاله خســارت هنگفتــی را بــه زنبــورداران  
ــد. مشــکالت زیســت محیطی داروهــای شــیمیایی رایــج و همچنیــن ســّمیت  کشــور وارد می کن
آن هــا بــرای زنبــوردار، باقی مانــده ســم در عســل، ایجــاد مقاومــت در زنبورعســل و مشــکالت دیگــر، 
باعــث تولیــد ژل گیاهــی ضــد کنــه واروآ در ایــران شــده اســت. فرموالســیون ژل برخــالف فرم هــای 
ــواد  ــرآورده شــده و م ــش ف ــث کندشــدن رهای ــدو اســپری می شــوند باع ــه در داخــل کن ــع ک مای
مؤثــره را کم کــم در کنــدو آزاد می کنــد کــه ایــن امــر باعــث مانــدگاری بیشــتر و قــدرت تأثیــر باالتــر 
فــرآورده می شــود. ایــن دارو مضــرات داروهــای شــیمیایی رایــج را کــه معمــواًل دارای مــاده موثــره 

شــیمیایی هســتند نداشــته و تأثیــر چشــمگیری دارد.

www.barijessence.com

ژل واراستاپ جهت درمان َجَرب زنبورعسل

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

)Varroa jacobsoni( درمان َجَرب زنبورعسل مخصوصًا کنه واروا

اجزای فرآورده: اسانس اکالیپتوس، تیمول و منتول طبیعی 	
نوع عرضه: ژل 50 گرمی 	

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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مکمل های غذایی زنبورعسل

شرکت تولیدی مکمل های غذایی زنبورعسل اسپادانا مکمل

ظرفیت تولید ساالنه: 
1200 تن

سال تاسیس:
1389

معرفی محصول:
از مکمل هــای خــوراک زنبــور عســل می تــوان بــرای غنی تــر کــردن جیــره زنبورهــای عســل بهــره بــرد 
و محصــول عســل باکیفیتــی تولیــد نمــود. در فرآینــد تولیــد ایــن مکمل هــا انتخــاب نــوع مــواد 
اولیــه، فرموالســیون محصــول براســاس خــواص مــورد انتظــار و همچنیــن یکنواختــی توزیــع مواد 
مؤثــر بــا توجــه بــه کــم بــودن درصــد برخــی اجــزاء ماننــد ویتامین هــا می باشــد تــا درنهایــت یــک 

مــاده غذایــی باالنــس شــده بــرای زنبورعســل بــه دســت آیــد.
دو گــروه اصلــی مــاده در ایــن محصــول اســتفاده می شــود، مــواد پروتئینــی و مــواد انــرژی زا. در 
خصــوص ایــن محصــوالت از مــواد اولیــه پروتئینــی کــه زنبــور می توانــد اســتفاده نمایــد ماننــد 
ــاال دارنــد و... اســتفاده  پــودر ســویا، شــیر خشــک بــدون چربــی، مخمــر کــه معمــواًل پروتئیــن ب
شــده اســت. ســپس مــواد افزونــی خاصــی ماننــد ویتامین هــای B یــا C بــه آن اضافــه می شــود 
کــه درصــد آن هــا طبــق منابــع علمــی و براســاس تجربیــات متخصصــان تعییــن می گــردد. 
ــوآوری ایــن محصــول اضافــه کــردن عصاره هــای گیاهــی اســت کــه طبــق تحقیقــات خاصیــت  ن
آنتی بیوتیــک داشــته و اجــازه رشــد میکروب هــا را نمی دهنــد و باعــث افزایــش طــول عمــر زنبــور 

خواهنــد شــد.

www.spadanamokammel.com

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

زنبورداری

استفاده از دو گروه اصلی ماده شامل مواد پروتئینی و مواد انرژی زا	 
 	C و B دارای مواد افزونی خاص مانند ویتامین های
دارای عصاره های گیاهی با خاصیت آنتی بیوتیک	 
ــر زنبورهــای 	  ــوده شــده ب ــی آزم ــا  کارای ــک ب ــی خوراکــی و پروبیوتی حــاوی اســیدهای آل

زنبورســتان های مختلــف در مناطــق مختلــف

افزایش بهره وری زنبورها و کیفیت و کمیت عسل تولیدی	 
افزایش طول عمر زنبور	 
قیمت مناسب در مقایسه با عملکرد باالی محصول	 
حذف یا کاهش شکر در چرخه تولید عسل	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی 	 
پروانه ساخت از دامپزشکی	 
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شرکت بهان کیمیا آنزیم

ظرفیت تولید ساالنه: 
2400 تن

سال تاسیس:
1393

معرفی محصول:
محصــول مخمــر اتوالیــز متشــل از دو جــزء محلــول )عصــاره( و نامحلــول )دیــواره( ســلول های 
ســالم مخمــری اســت؛ فلــذا محصــوالت وابســته مخمــر شــامل دیــواره ســلولی مخمــر، عصــاره 

مخمــر و عصــاره مخمــر میکروبــی اســت.
و  و گوانیالت هــا(  )ادنیالت هــا  نوکلیوتیدهــا  جملــه  از  ویــژه  طعم دهنــده  ترکیبــات  حضــور 
اســیدهای آمینــه )گلوتامیــک اســید و آســپارتیک اســید( در عصــاره مخمــر، موجــب تقویــت عطــر 
ــر می ســازد. ــی امکان پذی ــای غذای ــرای کاربرده ــه اســتفاده از عصــاره را ب ــردد ک ــم آن می گ و طع

محصــول عصــاره مخمــر میکروبــی، عصــاره مخمــر فاقــد آلودگــی اســت. مخمــر می توانــد به عنوان 
یــک مــاده سرشــار از پروتئیــن و مــواد مغــذی به عنــوان بســتری مناســب بــرای رشــد ســلول های 
مختلــف از باکتــری تــا ســلول های حیوانــی و کشــت اکثــر میکروارگانیســم ها در آزمایشــگاه و حتــی 

در صنعــت اســتفاده شــود.
مهم تریــن ویژگی هــای عملکــردی ایــن محصــوالت به عنــوان خــوراک دام، طیــور و آبزیــان در 

ادامــه آمــده اســت.
مخمر اتوالیز شده:

1. پایدارکننده و بهبوددهنده محیط دستگاه گوارش
2. کنترل عوامل پاتوژن و توکسین ها

3. بهبود قابلیت هضم مواد آلی و بازدهی خوراک
4. محرک سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در شرایط استرس.

www.kimiazyme.com

مخمر و فرآورده های حاصل از آن
کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

مخمر اتوالیز:
مکمل خوراک دام، ماکیان و آبزیان	 
در صنایــع غذایــی در جهــت افزایــش طعــم غــذا، بــه خصــوص در ســوپ، ســس ها و 	 

محصــوالت اســنک، نــان، شــیرینی و انــواع شــکالت ها
دیواره سلولی مخمر:

مکمل خوراک دام، طیور و آبزیان	 
عصاره مخمر:

به عنوان افزودنی مواد غذایی یا طعم دهنده	 
به عنوان مکمل خوراک طیور و آبزیان	 

عصاره مخمر میکروبی:
مکمل محیط های کشت میکروبی و تخمیری	 

دیواره مخمر:
1. جایگزین آنتی بیوتیک ها در کنترل و درمان بیماری های گوارشی در جیره طیور
2. تحریک سیستم ایمنی و بهبود آن براساس بتاگلوکان تحریک شده در طیور

3. استفاده به عنوان محرک رشد در استارتر گوساله
4. استفاده در جیره مرغ تخمگذار جهت کاهش کثیفی تخم مرغ

5. تحریک میکروفلور دستگاه گوارش آبزیان و کاهش جمعیت پاتوژن ها
عصاره مخمر:

1. پایدارکننده و بهبوددهنده محیط دستگاه گوارش
2. بهبود قابلیت هضم مواد آلی و بازدهی خوراک

3. افزایش مقاومت در شرایط استرس
.B 4. تامین کننده انواع ریزمغذی ها نظیر ویتامین های گروه

محصــول مخمــر اتوالیــز شــده: حــاوی حــدود 50-45% پروتئیــن، قنــد لک 40-33% و محتوای  	
خشــک محلــول 55-4۸% می باشــد )آنالیزهــای عمومــی(. ایــن دســته محصــوالت بــه 2 فــرم 

مایــع و پــودر کــرم- قهــوه ای نســبتاً ســبک و نــرم قابــل عرضــه می باشــد.
محصــول دیــواره مخمــر: حــاوی حــدود قنــد لک 50-40%، 40-30% پروتئیــن، قنــد بتاگلــوکان  	

20-1۸% و مانــان الیگوســاکارید 19-15% اســت.
محصــول عصــاره مخمــر: حــاوی حــدود 60-50% پروتئیــن هیدرولیــز شــده و محلــول در  	

آب می باشــد. ایــن محصــول بــه فــرم پــودر کــرم- قهــوه ای روشــن نســبتاً ســبک و نــرم تولیــد 
ــردد. می گ

تولید از مواد اولیه با کیفیت خمیرمایه 	 
فرآیند اتولیز و هیدرولیز آزمایش های فارمی	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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فرموالسیون مکمل دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل با پایه مخمر هیدرولیزشده

شرکت سورن تک توس

سال تاسیس:
1383

معرفی محصول:
ایــن محصــول از مشــتقات مخمــر هیدرولیــز شــده اســت و بــا فرموالســیون افــزودن مــواد کمکــی 
ــاالی  ــه دلیــل حجــم ب ــه کار مــی رود. ب ــرای رشــد و ایمنــی حیــوان ب در ایجــاد شــرایط مناســب ب
ــز اســتفاده می شــود کــه در ایجــاد کاهــش  ــدر نی ــوان توکســین باین ــان، ایــن محصــول به عن مان

تلفــات و بیماری هــای حیــوان و پرنــده بســیار مفیــد اســت.

www.sorentt.ir

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

مکمل غذایی برای دام و طیور و آبزیان با اثرات مثبت تغذیه ای و پرورشی	 
تقویت سیستم ایمنی دام و طیور و آبزیان	 

اجزا محصول: 	
مخمر هیدرولیزشده، مالتودکسترین، سبوس گندم، سبوس برنج، بنتونیت و ...

نام برند: ایستوس-بیوایست. 	

تولید محصول باکیفیت و قیمت فروش پایین 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه ساخت مکمل از وزارت بهداشت و درمان ایران
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شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریانا

سال تاسیس:
1396

معرفی محصول:
انــواع محصــوالت کنســانتره غنــی از مــواد معدنــی آلــی شــامل روی آلــی، آهــن آلــی، مــس آلــی، 

منگنــز آلــی، کلســیم آلــی، کــروم آلــی، ســلنیم آلــی و کبالــت آلــی اســت.
ایــن محصــوالت به عنــوان یــک افزودنــی فراســودمند در جیــره غذایــی نشــخوارکنندگان شــامل گاو 
شــیری، گاو پــرواری، گوســاله، گوســفند و همچنیــن طیــور و آبزیــان اســتفاده می شــود. امــالح آلــی، 
جایگزیــن مناســبی بــرای امــالح معدنــی در جیــره غذایــی دام، طیــور و آبزیــان اســت. امــالح آلــی از 
جــذب روده ای باالتــری نســبت بــه امــالح معدنــی برخــوردار هســتند. عملکــرد جــذب روده ای بــاال 

می توانــد احتیاجــات تولیــد و سیســتم ایمنــی را در شــرایط اســترس زا تامیــن کنــد. 
ایــن مکمل هــا از طریــق شناســایی ســویه میکروارگانیســم پروبیوتیــک، اســتخراج، عملیــات 
غربال گری و بهینه ســازی، خالـــص سازی آنزیم پروتئاز و همچنین بهینه ســازی عملیات فرمنتاســیون 

در ســطح پایلــوت و صنعتــی تولیــد می شــوند.

www.arianabiotech.com

مکمل معدنی خوراک دام کالت شده

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

مکمل های خوراک دام

از دالیــل انتخــاب ایــن ســویه میکروبــی، رشــد ســریع، قابلیــت جداســازی از دســتگاه گــوارش 
نشــخوارکنندگان )همانندســازی و راندمــان باالتــر(، راندمــان تولیــد آنزیــم پروتئــاز قابــل قبــول 
و مطلــوب می باشــد. ترکیبــات تشــکیل  دهنده شــامل ســویه های میکروبــی پروبیوتیــک، 
آمیــالز(  زایالنــاز،  )پروتئــاز،  میکروبــی  آنزیمهــای  انــواع  شــامل  میکروبــی  متابولیتهــای 
آلــی ماننــد )الکتــات، اســتات، پروپیونــات و بوتیــرات(، فروکتوالیگوســاکارید،  اســیدهای 
زایلوالیگوســاکارید، مانــان الیگوســاکارید و هــر یــک از امــالح آلــی بــا نســبت های مختلــف و 

ــدی اســت. ــرآورده تولی مشــخص در ف

بهبود ضریب تبدیل	 
افزایش چربی شیر	 
بهبود تولید شیر تحت شرایط تنش	 
بهبود راندمان تولید مثل	 
کاهش سلول های سوماتیک شیر	 
کاهش شیوع ورم پستان	 
کاهش شیوع لنگش در گله گاو	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: اصالح نژاد دام ها

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه و قرقیزستان

شرکت سینا فناوران ماندگار

ظرفیت تولید ساالنه: 
10 هزار دز جنین

سال تاسیس:
1400

معرفی محصول:
ــای گوشــتی، شــیری و  ــاز نژاده ــای ممت ــر ژنتیکــی از گاوه ــات برت ــا خصوصی ــد ب ــن منجم جنی
می شــود.  تولیــد   )OPU( تخمــک  ســونوگرافیک  اخــذ  تکنیــک  از  اســتفاده  بــا  دومنظــوره 
ــا 50  ــن 30 ت ــی بی ــا گیرای ــوب، ب ــا ارزش اصالحــی مطل جنین هــای منجمــد گاوی از گاوهــای ب

درصــد و خلــوص نــژادی 100 درصــد بــه روش آزمایشــگاهی تولیــد می شــود.

بانک سلو ل های جنسی و جنینی حیوانی
دارو و جنین منجمد نژادهای ممتاز گاو

www.biomandegar.ir

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه بهره برداری مرکز تولید، انجماد و نگهداری رویان دام ایران، سازمان دامپزشکی ایران

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تکثیر گاوهای برتر گله	 
تسریع اصالح نژاد 	 
کاهش هزینه های تولید	 

فرآیند تولید:
انتخاب و تأمین گاوهای ممتاز:. ۱

تأمیــن گاوهــای ممتــاز براســاس خصوصیــات ممتــاز ژنتیکــی تولیــدی و تولیــد مثلــی )اعــم 
از ضریــب تبدیــل غذایــی، وزن گیــری، کمیــت و کیفیــت تولیــد شــیر، مانــدگاری در گلــه، 

مقاومــت نســبت بــه بیماری هــا، شــاخص های تولیــد مثلــی و ...(
۲ .:)In vitro production of embryos( تولید آزمایشگاهی جنین

با استفاده از تکنیک Ovum pick up )اخذ سونوگرافیک تخمک از دام زنده(
انجماد جنین:. ۳

 )Vitrification( جنین هــای در مرحله بالستوســیت، با اســتفاده از آخریــن روش انجمــادی 
منجمــد گردیــده و درون تانک هــای ازت بــا دمــای 296- درجــه ســانتی گراد تــا زمــان انتقــال 

جنین نگهــداری می شــوند. 
۴ .:)Embryo transfer( انتقال جنین

جنین هــای منجمــد، در ایــن مرحلــه یخ گشــایی شــده و در تفنگ مخصــوص انتقال جنین 
قــرار داده شــده و بــه مالیمــت و بــدون آســیب بــه رحــم گاو گیرنده منتقل می شــوند.

قیمــت پاییــن نســبت بــه ســایر محصــوالت مشــابه و ارائــه خدمــات انتقــال جنیــن توســط 
تیــم متخصــص و مجــرب.  

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: اصالح نژاد دام ها

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آذربایجان

شرکت کشت و دامداری فکا

ظرفیت تولید ساالنه: 
10 هزار دز جنین

سال تاسیس:
1353

معرفی محصول:
در تولیــد جنیــن تــازه و منجمــد گاو بــه روش IVF، اصــالح نــژاد گلــه باســرعت بیشــتری انجــام 
شــده و دام هایــی بــا خلــوص ژنتیکــی بــاال تهیــه می شــود. همچنیــن در ایــن روش تکثیــر هــر 

چــه بیشــتر دام هــای تــاپ گلــه و کوتــاه شــدن فاصلــه دو نســل نیــز میســر و اجرایــی اســت.

IVF تولید جنین گاو به روش
جنین و اسپرم گاو ممتاز

www.fkaco.ir

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
IETS براساس پروتل های

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــه  ــی از جمل ــد مثل ــه مشــکالت تولی ــی ک ــان گاوهای ــژاد گاو شــیری و درم ــازی، اصــالح ن بارورس
چســبندگی تخمــدان دارنــد. بــه کمــک تکنیــک انتقــال جنیــن می تــوان ایــن دام هــا را بــارور کــرد.

انواع جنین نژادهای هلشتاین و جرسی با استفاده از روش IVF و تولید جنین در محیط آزمایشگاهی

تعداد کم تولیدکنندگان	 
بهره گیری از اسپرم های درجه یک با ژنتیک عالی	 
ــا گوســاله 	  ــچ اشــتراک ژنتیکــی ب ــف عمــال هی ــا ژنتیــک ضعی ــن ب ــده جنی دام هــای گیرن

ــد.  ژنتیــک قــوی کــه داخــل رحــم آنهــا کاشــته شــده ندارن

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: اصالح نژاد دام ها

شرکت درسا ژن باختر

ظرفیت تولید ساالنه: 
400 راس میش و 100 راس قوچ

سال تاسیس:
1399

معرفی محصول:
گوســفند چندقلــوزای افشــاری دارای ژن FecB برخــالف گوســفندان محلــی تــوان بیشــتری بــرای 
ــر(. ایــن دام در شــرایط ســخت آب و هوایــی و در اقلیم هــای  ــره دارد. )حــدود دو براب ــد ب تولی
مختلــف، توانایــی عادت پذیــری و تحمــل باالیــی دارد. گوســفند افشــاری از نژادهــای ســنگین 
ــه ترتیــب 79 و 59 کیلوگــرم اســت. خصوصیــت  ــغ ب ــران اســت. وزن قــوچ و میــش بال وزن ای
چندقلوزایــی در اوایــل تولــد بــره بــا اســتفاده از روش هــای ژنتیــک ملکولــی و از روی DNA دام 
ــداری آســان تر و از  ــت دام ــره وری، مدیری ــش به ــن ضمــن افزای ــل تشــخیص اســت. بنابرای قاب

لحــاظ هزینــه صرفــه بیشــتری دارد.

اصالح نژاد، چندقلوزایی در گوسفند
FecB قوچ و میش اصالح شده افشاری هموزیگوت برای آلل

www.dorsagene.com

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

اصالح نژاد دام

گوسفند افشاری چندقلوزا دارای مشخصات زیر می باشد:
وزن تولد دو قلو حدود 3.5 کیلوگرم. 1
وزن تولد سه قلو حدود 3 کیلوگرم. 2
وزن 100 روزگی حدود 35 کیلوگرم. 3

امــروزه تعــداد زیــادی از نژادهــای گوســفند چندقلــوزا هســتند امــا بــر خــالف گوســفندان دارای 
ــا  ــی ب ــن وقت ــد. بنابرای ــی توســط آزمایشــگاه را ندارن ــل ردیاب ــا ژن قاب ــر نژاده ژن FecB، اکث
نژادهــای محلــی تالقــی پیــدا می کننــد نمی تــوان خصوصیــت چندقلوزایــی آنهــا را به راحتــی 
بــه نژادهــای بومــی منتقــل کــرد. در نتیجــه هزینه هــا نیــز بــه شــدت افزایــش پیــدا می کنــد. 
عــالوه بــر ایــن گوســفند افشــاری چندقلــوزا بــه راحتــی در اغلــب شــرایط آب و هوایــی قابــل 

نگهــداری اســت. 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: اصالح نژاد دام ها

نژاد گوسفند اصالح شده کم دنبه

شرکت اصالح نژاد گوسفند و بز گهر دورود

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
معمــوال بســیاری از متخصصیــن ژنتیــک حیوانــی بــرای کاهــش چربــی، آمیخته گــری نژادهــای 
ــا دم دار خارجــی به عنــوان یــک راهــکار ســریع توصیــه شــده اســت کــه نتایــج  دنبــه دار بومــی ب
ــزان  ــا افزایــش می ــن روش ب ــه در ای ــزان دنب ــی نشــان می دهــد کاهــش می آزمایش هــای اجرای

چربــی زیرپوســتی و بدتــر نمــودن کیفیــت الشــه، جبــران شــده اســت.
ــا  ــه ایــن اســت کــه 133 درصــد بومــی و ســازگار ب ــژاد گوســفند اصــالح شــده کــم دنب ــری ن برت
شــرایط محیطــی کشــور اســت، میــزان کاهــش دنبــه بــدون اثــر بــر مقــدار چربــی ســایر نواحــی 
بــدن نظیــر زیرپوســت، درون عضالــت و احشــا می باشــد و در ضمــن قابــل توصیــه و تکثیــر بــرای 

کلیــه نژادهــای بومــی در کلیــه اقلیم هــای کشــور اســت.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع دام پروری در آسیا و اروپا

قیمت مناسب در مقایسه با کیفیت و حوزه کاربردی فراوان	 
ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکننده های گوشت گوسفند	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

نــژاد تحــت برنامــه اصــالح، بختیــاری اســت کــه متوســط وزن دنبه در گلــه ابتدایی )4 ســال پیش( 
حــدود 5/1 کیلوگــرم و افزایــش وزن روزانــه آن از تولــد تــا شــیرگیری و دوره پــروار بعــد از شــیرگیری 
بــه ترتیــب 115 و 155 گــرم بــوده اســت. شــرکت بــا اســتفاده از دانــش ژنتیک حیوانی متخصصین 
خــود، بــا کنتــرل آمیزش هــا و ثبــت رکوردهــای تولیــدی هر دام و ســپس بــرآورد ارزش هــای اصالحی 
هــر دام و در نهایــت انتخــاب بهترین هــا بــرای نســل بعــد، توانســته اســت بــه محصولــی دســت 
یابــد کــه وزن دنبــه آن 4/9 کیلوگــرم )930 گــرم کاهــش( و افزایــش وزن روزانــه از شــیرگیری و بعــد 
از شــیر گیــری آن بــه ترتیــب  103 گــرم )55 گــرم افزایــش( و 935 گــرم )53 گــرم افزایــش( باشــد.
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فصل سوم | دام و طیور
بخش: اصالح نژاد دام ها

مواد ژنی و تلقیح مصنوعی
اسپرم گوسفند رومانوف ممتاز 

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس

شرکت دام گستر پیشگام
www.damgostarco.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
500 هزار دز

سال تاسیس:
1390

معرفی محصول:
گوســفند رومانــوف ممتــاز حاصــل لقــاح اســپرم تــازه و فریــز شــده از قوچ هــای برتــر از لحــاظ 
ژنتیکــی و عملکــردی اســت کــه تولیــد ژنتیــک برتــر گوســفند و بــز بــه لحــاظ دوقلوزایــی، گوشــتی 

و شــیری می کنــد.
این نژاد برتر از طریق تولید مواد ژنتیکی )اسپرم( رومانوف ایجاد می شوند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

جهت تلقیح مصنوعی میش ها و تولید فرزندان برتر و پرتولید از لحاظ ژنتیکی

 هــر دز حــاوی حداقــل 50 میلیــون اســپرم زنــده بــا کیفیــت مناســب در پایوت هــای 0.25 سی ســی

کیفیت باال و قیمت پایین نسبت به سایر نمونه ها

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
افغانستان، اربیل عراق، ازبکستان

بخش: تجهیزات غذادهی دام و طیور

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	CE دارای گواهینامه
 	 ISO دارای گواهینامه

شرکت تولیدی صنعتی آسیاب ماشین ایرانیان

ظرفیت تولید ساالنه: 
20 دستگاه

سال تاسیس:
1393

معرفی محصول:
ــن دســتگاه ها در خــط  ــا مخــزن مــورب یکــی از مهمتری ــور ب ــرآوری خــوراک دام و طی دســتگاه ف
تولیــد خــوراک اســت. هــدف ایــن دســتگاه ژالنیتــه کــردن نشاســته درون غــالت در فرآینــد پخــت 

و همچنیــن حــذف باکتری هــای مضــر موجــود در خــوراک )ســالمونال( اســت. 

www.asiab.ir

دستگاه فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان با مخرب مورب

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

این دستگاه در خط تولید خوراک کارخانجات تولید و فرآوری خوراک کاربرد دارد.

دارای مخزن مورب منحصربفرد 	 
جنس استنلس استیل	 
دارای سیستم کنترل هوشمند	 
مجهز به سیستم تغذیه و تخلیه هوشمند	 

استفاده از فناوری های روز دنیا در طراحی و ساخت	 
کیفیت باال	 
قیمت مناسب و رقابتی	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
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بخش: تجهیزات غذادهی دام و طیور

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	ISO 10002

شرکت زاگرس صنعت آرکا

ظرفیت تولید ساالنه: 
10 دستگاه

سال تاسیس:
1393

معرفی محصول:
ــرد دارد. از  ــد کارب ــد و غیرمفی ــی مفی ــواد صنعت ــال م ــت جمــع آوری و انتق ــی جه ــده صنعت مکن
ــواع کاتالیســت های راکتورهــای  ــه ان ــوان ب ــال، می ت ــل جمــع آوری و انتق ــد قاب ــواد مفی ــه م جمل
صنایــع نفــت و گاز، پتروشــیمی و فــوالد، مــواد خالــص یــا ناخالــص کارخانه هــای فــوالد، ســیمان، 
مــس و آلومینیــوم، فلــزات ســنگین در معــادن، محصــوالت کشــاورزی و خوراکــی انســانی و دامــی 
ــرد و اســیدها را  ــی، لجن هــا، گوگ ــد شــامل پســاب های صنعت اشــاره نمــود. همچنیــن مــواد زائ

ــا ایــن تجهیــز انتقــال داد. می تــوان ب
بــا توجــه بــه عــدم توانمنــدی و بــه منظــور رعایــت اصــول ایمنــی نیــروی انســانی در جمــع آوری و 
انتقــال مــواد در محیط هــای خــاص صنعتــی، باالخــص در ناحیه هــای عمیــق، مرتفــع، بســته و 
همچنیــن مشــکالت عملــی در جمــع آوری و جابه جایــی مــواد )تولیــد گــرد و غبــار و مــواد آالینــده(، 

تولیــد و اســتفاده از مکنــده صنعتــی پراهمیــت اســت.

www.zsarka.com

مکنده صنعتی )وکیوم لودر(

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

جمع آوری و انتقال مواد در صنایع مختلف	 
مکش انواع مایعات و جامدات	 

قدرت مکش: 10.000 متر مکعب در ساعت 	
حجم مخزن: 12.000 لیتر 	
نوع شاسی: فنر قیچی 	

توانایی مکش انواع مایعات و جامدات	 

کاهــش قابــل مالحظــه آســیب های فیزیکــی و نیــروی انســانی بــا تشــخیص لحظــه ای عیــوب 
ــا اســتفاده از واحــد هوشــمند کنتــرل و پاالیــش و نمایــش  و متوقف ســازی ســریع فرآینــد ب

پیام هــای لحظــه ای خطــا و هشــدارهای صوتــی.

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
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بخش: تجهیزات غذادهی دام و طیور

کود روب وکیومی

شرکت مهندسی صدر آزمای سپاهان

سال تاسیس:
1383

معرفی محصول:
دســتگاه کــود جمع کــن یکــی از بهتریــن راه حل هایــی اســت کــه بــرای مدیریــت کــود بــه کار بــرده 
می شــود. از آنجایــی کــه مدیریــت کــود یکــی از مهم تریــن و پرهزینه تریــن عملیــات شــبانه روزی 
ــداری  ــل ســالن های نگه ــا تبدی ــر ب ــی محســوب می شــود، در ســال های اخی ــک گاوداری صنعت ی
گاو بــه سیســتم فــری اســتال، لــزوم جمــع آوری و دفــع بــه موقــع کــود در ایــن ســالن ها دوچنــدان 

شــده اســت.
ــوز  ــه راحتــی مشــخص اســت کــه هن ــا بررســی وضعیــت جمــع آوری کــود در ایــن گاوداری هــا ب ب
هیــچ سیســتم مؤثــر و اقتصــادی بــرای ایــن امــر مهــم بــکار گرفتــه نشــده اســت و عمــاًل نحــوه 
ــر منفــی دارد.  ــه تأثی ــر راندمــان مدیریــت گل کار همــان روش هــای قدیمــی هســتند کــه طبعــاً ب
شــایان ذکر اســت یکــی از مهم تریــن دالیــل به کارگیــری سیســتم فــری اســتال، لــزوم نظافــت بــه 
موقــع راهروهــای عبــور و مــرور گاو می باشــد کــه منجــر بــه افزایــش ســالمت گلــه، بهداشــت شــیر 
و کاهــش مشــکالت ســم در گاو می شــود. دســتگاه جمــع آوری کــود بهــروب بــه بهتریــن نحــو و 
در ســریع ترین زمــان و اقتصادی تریــن روش، کــود موجــود در راهروهــا را جمــع آوری و در محــل 

ــد. ــه می نمای مناســب تخلی

www.sadrazma.com

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

کلیه دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی

قطعــات اصلــی دســتگاه: مخــزن، شاســی و محــور چرخ هــا، پــارو، سیســتم هیدرولیــک  	
و جک هــا و پمــپ خــال

جنس مخزن، شاسی و پارو: فوالد آلیاژی مقاوم به خوردگی 	
ظرفیت: 6 و 12 مترمربع 	
تعداد پمپ خال: 2 عدد 	

دقت و ظرافت باال در طراحی	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
خدمات پس از فروش گسترده	 
توان و قدرت مانور باالتر محصول نسبت به محصوالت مشابه	 
سیستم کنترل هیدرولیک مناسب تر نسبت به محصوالت مشابه	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
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دستگاه دای پلت 

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه، عراق 

بخش: تجهیزات غذادهی دام و طیور

شرکت تولیدی رفاه آوران مازند

ظرفیت تولید ساالنه: 
5000 قطعه

سال تاسیس:
1390

معرفی محصول:
پلــت دای یــک قطعــه جهــت تولیــد خــوراک دام، طیــور و آبزیــان اســت کــه در دســتگاه های پلــت 
و اکســترودر و نیــز تولیــد کودهــای کشــاورزی، پلــت چــوب و ســوخت بیومــس اســتفاده می شــود.
پلت هــای مذکــور از جنــس اســتنلس اســتیل )فــوالد زنــگ نــزن( ســخت کاری شــده، بــا ســوراخ-

هایــی بــه قطــر 1/2 تــا 24 میلی متــر اســت، همچنیــن هــر نــوع ســوراخکاری بــا ســطوح مقطــع 
متفــاوت بــه صــورت سفارشــی تولیــد می شــود. 

www.refahavaranmazand.com

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تولید خوراک دام و طیور و آبزیان

در قطرهای داخلی 350 تا 900 میلی متر و سوراخ های 1.2 میلی متر تا 24 میلی متر	 
تعداد سوراخ: تا 71000 سوراخ )بسته به نوع و اندازه دای متغیر است( 	
	  HRC 55 سختی: 51 الی
زاویه کونیک: 40 الی 60 درجه 	
اندازه پیچ: ۸ الی 24 	
نسبت اندازه به سوراخ: 1 به 11 الی 1 به 15 	

اولین و تنها تولیدکننده در خاورمیانه	 
تحویل ماکزیمم تناژ تولیدی به مصرف کننده	 
گارانتی شکست	 
حضور کارشناس نصب در هنگام تحویل یا استارت محصول	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
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شرکت کاسپین ژیک صنعت
www.caspianzhik.com

سال تاسیس:
1399

معرفی محصول:
پــرورش ماهــی در قفس هــای شــناور در دریــا از 5 دهــه گذشــته در دنیــا مــورد اســتقبال 
قرارگرفتــه اســت. در ایــن روش بــه دلیــل اســتفاده از مــواد مغــذی و اکســیژن موجــود در آب 
ــه  ــر مزرع ــد. ه ــاال به شــدت کاهــش می یاب ــای ب ــرورش ماهــی در ظرفیت ه ــای پ ــا، هزینه ه دری
متناســب بــا ظرفیــت تولیــد از یــک قفــس بســیار بــزرگ یــا چنــد قفــس متوســط شــناور تشــکیل 
ــدوده  ــا در مح ــداد قفس ه ــرورش، تع ــزان پ ــرمایه گذار از می ــدف س ــا ه ــب ب ــود. متناس می ش

مجــوز گرفته شــده از اداره شــیالت گذاشــته می شــود.
قیمــت هــر قفــس پــروش ماهــی در ســایز 90، حــدود 35،000 دالر اســت امــا بچــه ماهی هایــی 
کــه بــرای پــرورش در آن ریختــه می شــوند تــا 200،000 میلیــارد دالر قیمــت دارد. لــذا در طراحــی 

قفــس بایــد دقــت شــود تــا از هــدر رفــت منابــع جلوگیــری گــردد.

احداث مزرعه پرورش ماهی در دریا

بخش: تجهیزات پرورش آبزیان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

مــزارع و قفس هــای پــرورش ماهــی در دریاهــا و مناطــق ســاحلی بــرای پــرورش ماهــی خوراکــی 
بــه کار مــی رود.

هــر قفــس پــرورش ماهــی از ســه بخــش اصلــی قفــس، سیســتم مهاربنــد و شــناور پشــتیبانی 
ــور از  ــوند. منظ ــذاری می ش ــا نام گ ــه آن ه ــط دهان ــاس محی ــا براس ــود. قفس ه ــکیل می ش تش

قفــس 90 یعنــی قفســی کــه محیــط کــوالر آن 90 متــر اســت.

باالبردن تولید ماهی از دریا	 
حجم باالی تولید در مقایسه با قیمت	 
جلوگیری از هدررفت منابع	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

 	NS 9415
 	NYTEK
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بخش: تجهیزات غذادهی آبزیان

شرکت آتیه سازان نگین فراز
www.iranlco.com

سال تاسیس:
1393

معرفی محصول:
خــط تولیــد خــوراک آبزیــان بــه روش اکســترودر شــامل 54 تجهیــر فرآینــدی مختلــف می باشــد 
کــه شــامل انتقــال دهنده هــا، آســیاب چکشــی، آســیاب پولورایــزر، انــواع میکســرها، اکســترودر 
ــی  ــواد غن ــت پوشــش دهی م ــر جه ــوم کوت ــر خشــک کن، اســتابالیزر، وکی ــرآوری خــوراک، درای ف
شــده و محــرک رشــد و داروهــا، سیســتم تامیــن هــوا، سیســتم تامیــن بخــار بویلرهــا، سیســتم  

بســته بندی، اتــاق فرمــان اســت.
ــی  ــاال یعن ــل ب ــد تبدی ــاد درص ــت ایج ــام جه ــوراک خ ــراوری خ ــط ف ــن خ ــدف ای ــی ه ــور کل بط
ــان می باشــد. در  ــا مصــرف یــک کیلوگــرم خــوراک آبزی برداشــت یــک کیلوگــرم گوشــت ماهــی ب
ایــن راســتا تبدیــل مــواد اولیــه )مخلوطــی از انــواع دانه هــای گیاهــی( بــه ریزدانــه و ســپس در 
ــه کــرده و پروتئین هــا را پخــت می کنــد کــه قابلیــت جــذب و  فرآینــد پخــت، نشاســته را ژالتین
هضــم بــاال بــرود و نیــز بــه کمــک اکســترودر، هیدروکربنــات را شکســته و بــه قندهــای ریــز تبدیــل 
می کنــد کــه قــدرت جــذب بــاال بــرود. در نهایــت شــل دهی و خشــک کــردن خــوراک بــه کمــک 

ــزات انجــام می شــود. ســایر تجهی

خط تولید خوراک آبزیان به روش اکسترودر

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تولید خوراک آبزیان پرورشی صنایع آبزی پروری و دریایی

فشار: 200 بار 	
ظرفیت: 10 تن در ساعت 	
زیرسیستم: 54 زیرسیستم 	

حفظ ارزش غذایی خوراک و بهبود ضریب تبدیل	 
امکان تولید انواع غذا با توجه به نوع و گونه آبزیان	 
کاهش احتمال آلودگی خوراک بعلت استفاده از درجه حرارت باال در مرحله تولید	 
جلوگیری از خرد شدن غذای تولید شده	 
آلودگی کمتر منابع آبی	 
قیمت مناسب به همراه خدمات پس از فروش	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
GMP استاندارد
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فصل چهارم | آبزی پروری
بخش: تجهیزات غذادهی آبزیان

شرکت فنی مهندسی صنعت و دریایی فن آوران سیراف
www.syraf.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
12 شناور در سال

سال تاسیس:
1377

معرفی محصول:
شــناور خدماتــی ماهی گیــری پیشــرفته نوعــی از شــناورهای چنــد منظــوره اســت کــه بــرای 

ســرویس دهی بــه مــزارع پــروش ماهــی در دریــا طراحــی و تولیــد گردیــده اســت.
ایــن نــوع شــناور بــا توجــه بــه طراحــی خــاص خــود ایــن امــکان را فراهــم می نمایــد تــا بیشــتر 

فعالیت هــای شــناوری مــورد نیــاز مــزارع در قالــب یــک شــناور تامیــن گــردد.

شناور پیشرفته چندمنظوره سرویس دهی به مزارع پرورش ماهی در دریا

سابقه صادرات: 
حدود 2 میلیون یورو

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
قطر، آذربایجان، عمان، عراق، کنیا، سنگال

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ارائه انواع خدمات تخصصی به مزارع پرورش ماهی در دریا:
انتقال بچه ماهی	 
تعویض تور	 
انتقال غذا	 
جابجایی گروه های کاری	 
ارائه خدمات نصب قفس  ها، شامل حمل و لنگرگذاری و ...	 
ارائه خدمات جانبی مانند تور شویی و ...	 

متریال بدنه: آلومینیوم دریایی یا فوالد دریایی 	
محدوده شناور: ساحلی/ فورس 3 	
طول شناور: 12 تا 24 متر 	
عرض شناور: 3 تا ۸ متر 	
سرعت: ۸ تا 12 نات  	
سیستم رانش: موتور دیزل با پروانه سرویس دهی 	
سیستم: جرثقیل 	

کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه، استفاده و نگهداری 	 
بهره وری بیشتری نسبت به نمونه های مشابه	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
استانداردهای کیفی:	 

 	ISO 9001:2015
 	ISO 21001:2018

گواهینامه کارگاه ساخت شناور از سازمان بنادر ایران	 
گواهینامه تاییدیه کارگاه ساخت شناورهای فلزی از موسسه رده بندی ایرانیان	 
گواهینامه توانمندی ساخت ایران	 
گواهینامه تایید سرویس دهندگان و تامین کنندگان تجهیزات در ایران	 



196

کشاورزی، دام و طیور، آبزیان

197

فصل چهارم | آبزی پروری
بخش: تجهیزات غذادهی آبزیان

شرکت فنی مهندسی صنعت و دریایی فن آوران سیراف
www.syraf.com

معرفی محصول:
بــارج اتوماتیــک غذادهــی بــه مــزارع پــرورش ماهــی در قفــس یــک محصــول مناســب جهــت 
ســرویس بــه مــزارع کوچــک و متوســط اســت. ایــن بــارج تمــام اتوماتیــک پــس از برنامه ریــزی 
اولیــه توســط کاربــر می توانــد تــا 5 تــن غــذا را مدیریــت کــرده و براســاس زمانبنــدی مــد نظــر 
ــا اســتفاده  ــرژی فعالیت هــای خــود را ب ــارج تمــام اتوماتیــک ان ــد. ب ــه غذا رســانی نمای اقــدام ب
از صفحــات خورشــیدی نصــب شــده بــر روی آن تامیــن می نمایــد  . طراحــی خــاص بدنــه ایــن 
محصــول باعــث شــده تــا همــواره بــر روی آب شــناور بــوده و تحــت هیــچ شــرایطی )حتــی در 

بدتریــن شــرایط جــوی( امــکان غــرق شــدن نداشــته باشــد.  

بارج غذادهی اتوماتیک مزارع پرورش ماهی در قفس

ظرفیت تولید ساالنه: 
12 شناور در سال

سال تاسیس:
1377

سابقه صادرات: 
حدود 2 میلیون یورو

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
قطر، آذربایجان، عمان، عراق، کنیا، سنگال

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بــارج اتوماتیــک غذادهــی بــه مــزارع پــرورش ماهــی در دریــا بــا هــدف غذادهــی بــه مــزارع کوچک 
و متوســط )دو قفــس همزمــان( تولیــد شــده اســت. ایــن محصــول پــس از پهلودهــی در کنــار 
مــزارع بــا توجــه بــه سیســتم پرتــاب غــذای اتوماتیــک و قابــل برنامه ریــزی نصــب شــده بــر روی 

آن می توانــد نیازهــای تغذیــه ماهیــان را تــا حجــم انبــارش 5 تــن تامیــن نمایــد.

	 A متریال بدنه: فوالد دریایی گرید
موسسه رده بندی / دریامانی: موسسه رده بندی ایرانیان / فورس 5 	
طول کلی: 5 - 12 متر 	
عرض کلی: 5- 12 متر 	
آبخور ماکزیمم: 3 - 5 متر 	
ارتفاع: 5-7 متر    	
حجم مخرن خوراک: 4 تا 16 مترمکعب                 	

بارج تمام اتوماتیک غذادهی به ماهیان دارای قابلیت های زیر می باشد :	 
ذخیره سازی و نگهداری غذا به مقدار 5 تن	 
غذاسانی مطابق برنامه ریزی	 
تامین انرژی از طریق انرژی خورشید	 
امکان انجام چند برنامه ریزی مختلف	 
قیمت مقرون به صرفه برای حجم مزارع کوچک	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
استانداردهای کیفی:	 

 	ISO 9001:2015
 	ISO 21001:2018

گواهینامه کارگاه ساخت شناور از سازمان بنادر ایران	 
گواهینامه تاییدیه کارگاه ساخت شناورهای فلزی از موسسه رده بندی ایرانیان	 
گواهینامه توانمندی ساخت ایران	 
گواهینامه تایید سرویس دهندگان و تامین کنندگان تجهیزات در ایران	 



i H i T
خانه های نوآوری و فناوری ایران در سایر کشورها

خانه هــای نــوآوری و فنــاوری ایــران یکــی از انــواع واســطه های صادراتــی هســتند کــه تحــت حمایــت 
مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای  
کنیــا، چیــن، روســیه، ترکیــه، ســوریه و عــراق راه انــدازی شــده اســت. ایــن خانه هــا عــالوه بــر دسترســی 
بــه دســتورالعمل های آیین نامــه صادراتــی مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری جهــت ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی خدماتــی نظیــر: فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، 
یافتــن شــرکای تجــاری و ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف صادراتــی، انجــام امــور ثبــت شــرکت، ثبــت 
ــاری،  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــاری، اع ــم تج ــکی، عالئ ــزات پزش ــت دارو و تجهی ــوالت، ثب محص
اســتخدام نیــروی بومــی جهــت حضــور مســتقیم بــرای ارائـــه محصــوالت و خدمــات را ارائــه می نمایــد 
ــاوری در  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام ــرزی مرک ــرون م ــاری ب ــای تج ــور فعالیت ه ــوان مح و به عن
ــگاه  ــورت نمایش ــز به ص ــران نی ــا در ای ــن خانه ه ــد. ای ــی می نمای ــش آفرین ــورها نق ــدف آن کش ــازار ه ب
بین المللــی دائمــی محصــوالت و خدمــات فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور راه انــدازی 

شــده اســت.

iHiT



خانه نوآوری و فناوری تهران )شعبه مرکزی(

مدیر:  محمد کرمی 

A 37 آدرس: ایران، تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن

)+9۸( 912 444 995۸ / )+9۸( 21 910 737 اطالعات تماس: 37

رابط: محمدمهدی آقارفیعی
اطالعات تماس: 9611 706 912 )9۸+( 

www.ihit-expo.com  :وبسایت

کشور: جمهوری اسالمی ایران - تهران

خدمات:
	         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق

	         برگزاری رویداد ها و نشست های تخصصی
	         فضای کار اختصاصی و اشتراکی در تهران

	         سالن جلسات و سالن اختصاصی تشریفات
	         شناسایی فرصت های صادراتی

	         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

حوزه فعالیت: نمایشگاه دائمی بین المللی | صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در تهران

خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی

مدیر:  علی بنی عامریان

آدرس: کنیا، نایروبی، کلیمانی، خیابان مالیم جوما، خیابان دنیس پریت

 )+254( 111 606 اطالعات تماس:  113

رابط: نازیال دانشور
21 )9۸+(  داخلی 160  910 700 اطالعات تماس:  ۸0

www.ihit.co.ke :وبسایت

کشور: جمهوری کنیا - نایروبی

خدمات:
	         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

	         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

	         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

	         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

	         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

	         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور 



خانه نوآوری و فناوری ایران در سوژو

مدیر: امیر قربانعلی

آدرس: : چین، استان جیانگ سو، سوژو، منطقه پیشرفته، جاده کلینگ ۸۸، شماره 409

اطالعات تماس: 92 123 062 1۸2 )۸6+( 
رابط: سیمین رفیع پور

اطالعات تماس: 4422 ۸61 935 )9۸+(

www.innotechexport.ir  :وبسایت

کشور: جمهوری خلق چین - شانگهای

خدمات:
	         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

	         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

	         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

	         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

	         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

	         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در مسکو

مدیر:  مهدی دیلم صالحی

آدرس: فدراسیون روسیه، مسکو، خیابان آرخانگلسکی، پالک 7، واحد 4

اطالعات تماس:  1631 123 903 )7+(

رابط: مالک سعیدی
اطالعات تماس: 15 537 ۸60 21 )9۸+( داخلی 309

www.ihit-ru.com  :وبسایت

کشور: فدراسیون روسیه - مسکو

خدمات:
	         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

	         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

	         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

	         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

	         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

	         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در استانبول

مدیر:  مسعود حسنی

آدرس: ترکیه، استانبول، منطقه شیشلی، نیشانتاشه، خیابان هاالسکارگازی، شماره 3۸ تا 66

اطالعات تماس:  45۸9 505 533 )90+(: واتس اپ / 4144 2401 21 )90+(

رابط: مسعود حسنی
اطالعات تماس:  55 227 ۸۸2 21 )9۸+(

info@istanbulihit.com :ایمیل   www.istanbulihit.com  :وبسایت

کشور: ترکیه - استانبول

خدمات:
	         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

	         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

	         خدمات بازاریابی و مطالعات بازار

	         برگزاری همایش ها، رویدادها و دوره های آموزشی

	         تسهیل صادرات

	         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در دمشق

مدیر:  محمدهادی ضیغمی

آدرس: سوریه، دمشق، میدان اموین، میدان جمارگ، منطقه آزاد دمشق

اطالعات تماس:  3933 693 91۸ )9۸+(

رابط: حسن طهماسبی
اطالعات تماس: 15 33 6310 21 )9۸+(

www.ihit.sy  :وبسایت

کشور: جمهوری عربی سوریه - دمشق

خدمات:
	         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

	         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

	         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

	         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

	         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

	         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در سلیمانیه عراق

مدیر:  حسین سلمانی

آدرس: عراق، اقلیم کردستان، سلیمانیه، خیابان سیور

اطالعات تماس:  0366 567 774 )964+(

رابط: محمدمهدی آل بویه
اطالعات تماس: 5009 124 939 )9۸+(

www.ibc-s.com  :وبسایت

کشور: عراق - سلیمانیه

خدمات:
	         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

	         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

	         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

	         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

	         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

	         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور





کشاورزی، دام و طیور، آبزیان 
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محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

این کتاب شامل
محصوالت منتخب دانش بنیان ایرانی

در حوزه

کشاورزی، دام و طیور، آبزیان
است و برای ارائه در سایر کشورها تهیه شده است.

www.cistc.ir www.etdf.ir


