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الشرکةتاریخ 



تاریخ الشرکة

ّ رةالتقنیاتعلیالحصوّلبغیةطهرانفي2003عامفياملعرفةعلیالقائمة«شرّقأحرارصدوّر»شرکةتأسیستم High)املتطو  Tech).

2009عامفيیارهااختوتم ّاالستراتیجيّ املجالهذافيبالتواجدالنانوتکنولوجیاعلیحصولهابفضلالشرکةهذهفازت2006عامفي

قةالتکنولوجيةباعتبارها ةاللجنةِقبلمنالزراعةمجالفياملتفو  اإلیرانیةالجمهوریةرئاسةلالتابعةالنانوتکنولوجیالتطویرالخاص 

(INIC)األسمدةمنالجدیدالجیلأنتجتبما.

رةاملخلبیاتتقنية»مالکةباعتبارهااملعرفةعلیالقائمة«شرّقأحرارصدوّر»شرکةقامت،2012عامفي الوحیدةِتجةواملن«املتطو 

للبراءاتاملتحدةالوالياتمكتبفيالفریدةتقنیتهابتسجیلالنانوية،املخلبیاتوکذلكاملخلبیاتوهيأساسها،علیاملبنيةللهیاکل

متالعامنفسوفيالتجاريةوالعالمات ّقد 
 
التقنيةهذهیلتسجتم.األوروبياإلختراعبراءاتمكتبإلیالتقنيةلهذهاالختراعملف

رة Chelate»العنوانوتحتللشرکةاإلدارةمجلسورئيسالتنفيذيالرئيسباسموإیراناألروبيواالتحاداملتحدةالوالیاتفياملتطو 

Compounds«.

التقنياتمنباعتبارهاالتقنية،هذه، أساسعلیالنطاق،عةواستطبیقاتلهاهياکلونانوهياكلوتخليقتصميمعلىالقدرةلديهااألم 

واللدائنوليمراتوالبواملوادوالبتروكيماوياتاملائيةوالحیواناتوالدواجناملاشيةمثلمختلفةصناعاتفيهیکلها،ونوعتخلیقها

يةللعلوماملختلفةالفروعوکذلكواملبانيواإللكترونياتوالزراعة الطب 



براءة االختراع األروبيةبراءة االختراع األمريكية

تاریخ الشرکة



ت إلیاملخلبيةالنانوية«خضراء»أسمدةعرضبماالزراعةمجالفي2012عامفياملعرفةعلیالقائمة«شرّقأحرارصدوّر»شرکةانضم 

ذاهمنفحسبواحدةسنةبعد.لهارسميکعضوبریطانیافيوالواقعةالوحیدةالدولیة(INSCX)والسلعللعلوماملتكاملةالنانوبورصة

صدوّر»کةشّراختیارتم،(والزراعةاألغذيةمنظمة)للفاوالرسمياملوقععلىالتکنولوجیاهذهأخبارانتشارعقبفيوکذلكالحدث

باعتبارها(IUI)سويسرافيالصناعيةواالبتكاراتلالختراعاتالدولياالتحادِقبلمن2013عامفياملعرفةعلیالقائمة«شرّقأحرار

قةاإلیرانيةالشرکة .النانوتکنولوجیامجالفياملتفو 

األمريكيةالكيميائيةالجمعيةمنالرسميةالدعوةعقب،2016عامفي(ACS)أصبح،العالمفيعلميةجمعيةوأقدمأكبرباعتبارها

ّعضّواملعرفة،علیالقائمة«شرّقأحرارصدوّر»لشرکةاإلدارةمجلسورئيسالتنفيذيالرئيسنظران،محمدحسناملهندس
 
هذهفيا

ّلکمنتخب2017عامفيتقدیمهتم ّوقد.الجمعية .الکیمیاءفرعفياإلیرانیةلالختراعاتالکبرّیللجائزةدوليمهرجانألو 

ّ
 
ّاإلستراتیجیةأهدافهاأساسعلیالسعيالشرکةهذهتواصلالسابقفيکانکماحالیا

 
رةیاتاملخلبتقنية»علیواستنادا إلنتاج«املتطو 

.اإلنسانحياةمنمختلفةجوانبعلیالنطاقوواسعحیوّيتأثیرذاتفریدةهیاکلونانوهیاکل

تاریخ الشرکة



الدولیةّالوحیدة،ّالواقعةّفيّبریطانيا(INSCXّ)عضوّرسميّلبورصةّالنانوّاملتكاملةّللعلومّوالسلعّ

تاریخ الشرکة



Company History

سويسرافي ( IUI)املختارة من قبل االتحاد الدولي لالختراعات واالبتكارات الصناعية 
2013باعتبارها الشرکة اإلیرانية املتفّوقة في مجال تکنولوجیا النانو في عام 

تاریخ الشرکة



Company History

«صدور احرار شرق »املهندس محمد حسن نظران، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة لشرکة 
أقدم جمعية علمية في العالم( ACS)عضو رسمي للجمعية األمريكية للكيمياء  باعتبارها أكبر و

تاریخ الشرکة



والبیئیةاألمنیة والصّحیة السیاسات 

«صدور أحرار شرق »لشرکة 

القائمة علی املعرفة



ة السیاسات األمنیة والصّحیة والبیئیة لشرک
القائمة علی املعرفة« صدور أحرار شرق »

ّ رةلبیاتاملختقنيةخاللمناملنتجاتألنواعالوحیدةاملنِتجةباعتبارهااملعرفةعلیالقائمة«شرّقأحرارصدوّر»شرکةإن  )املتطو 

ChelatingوNanochelating)ةلديها ةوأكثروأطوّلأفضلالحياةلجعلمهم  وذلك،العالمأنحاءجميعفيالعامّ للجمهوّرومتعةصح 

.العلميةواألساليبالتقنيةهذهباستخدام

ةأعطتالصدد،هذاوفي اتالکوادروسالمةصح  (IMS)املتکاملةرةاإلدانظامبوضعوقامتنشاطاتهافياألولويةالبيئةوحمايةواملعد 

ISO)الجودةإدارةنظاممعاییرعلیاملعتمد 9001: ISO)البیئیةاإلدارةونظام(2008 14001: ةالسالمةإدارةونظام(2004 والصح 

OHSAS)املهنیة 18001: :التالیةاملبادئاالعتباربعینأخذاملعاییرهذهأسسلنیلو،(2007



ة السیاسات األمنیة والصّحیة والبیئیة لشرک
القائمة علی املعرفة« صدور أحرار شرق »

.املنتجاتوتنویعالجودةبمستوّیواالرتقاءالعمالءاحتیاجاتوتلبیةتحدیدطریقعنالعمالءرضازیادة-1

واألسمدةاأللغامّووالغذاءواألدويةالطبمجاالتفيلهااملخلبیةهياکلوالنانوالهیاکلخاللمنللمنتجاتاملنتجینرائدباعتبارهاالضوءدائرةفيالدخوّل-2

التاملائيةوالحيواناتوالدواجنواملاشيةالزراعیةواملبیدات .والبناءواإللكترونياتوالبتروكيماوياتالغذائيةواملكم 

يالغذاءوتوفیرإنتاجفياملساعدة-3 الدولياملستوّىعلىالجودةوعاليالصح 

ّالتعاوّنخاللمنباإلنتاجاملرتبطةالفکراتجلب-4 .الدولةوخارجلداخلالجامعاتأفضلمنوالطالباألساتذةمعاملستمر 

.املنظمةتكاليفوخفضاألداءلتحسینالحاليةالعملياتوتحسینومراجعةتنظيم-5

.راقيةعامليةجودةوذاتمتنوعةمنتجاتإنتاجألجلللمنظمةالتحتيةالبنیتعزيز-6

ّاملهنية،األمراضوتقلیلوالحدثالضرّرمنع-7
 
.الصلةذاتاملهنيةوالصحةالسالمةولوائحبقوانینااللتزاموأیضا

ثمنالوقایة-8 موتقلیلالبيئيالتلو 
 
ثاتفيوالتحک .الصلةذاتالبيئيةلوائحوالللقوانینواالمتثالوالطاقةواملوادّ املوارداستهالكوتحسینالبيئيةامللو 

باتلجميعباالمتثالللمنظمةالعليااإلدارةتلتزمحینفي
 
ّالتحسینجلأّلالدوريةواملراجعةأعالهاملذكورةاألهدافوتحقيقالصلة،ذاتالقانونيةاملتطل املستمر 

هااملذكورة،األنظمةلفعالية رفإن 
 
فینلجميعالسياسةهذهتوف

 
ديناملوظ عاملصلحةوأصحابواملور 

 
رأنوتتوق قیتیس  .ومشارکتهمهمهمبفذلكتحق 



أعمال الشرکةوحدات 



وحدات أعمال الشرکة

ّلديهااملعرفةعلیالقائمة«شرّقأحرارصدوّر»شرکة
 
50ّحواليحاليا

 
فا

 
حسنمحمدواملهندسالتاليةالوحداتفيهابماأعمالوحدات8معموظ

ینظران
 
.الشركةومالكاإلدارةمجلسورئيسالتنفيذيالرئيسباعتبارهالشركةتوجيهیتول

السید املهندس محمدحسن نظران

تقنيةالرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة ومالك 

Chelate Compounds

القانونیة الدعایة املعلوماتیة اإلنتاج التصدیر ةاملبیعات املحلی املالیة واإلداریة راألبحاث والتطوی



 الحاضر الوقتفياملعرفةعلیالقائمة«شرق أحرار صدور »شرکةأنتجت
 
 إنتاجا

 
ضخما

:التقنيةهذهأساسعلىاملصنوعةاملنتجاتمنلفئتین

االسممعبیةاملخلالنانویةاملکافحةواألسمدةاملخلبیةالنانویةاألسمدة:األولیالفئة

األسمدةمنجدیدکجیل«خضراء»التجاري 

منجديدلكجي«بن زا»التجاري االسممعاملعدنيةاملخلبیةاملكّمالت:الثانیةالفئة

املائيةوالحیواناتوالدواجنملاشیةاةلتغذیاملكّمالت



شرح منتجات الشركة



شرح منتجات الشركة

األسمدةمنجدیدجیلاملخلبیة،النانویة«خضراء»أسمدة(الف



شرح منتجات الشركة

ّاملختلفةالکیمیاویةاألسمدةمنطن200،000،000منأكثراستهالكيتم ّ
 
ّإلیاهاالنتبیجب.العالمفيالزراعيةاألراض يفيسنويا أن 

يالزراعيةاألراض يعلىاألسمدةمناألطنانملاليینالسنوّياالستهالك إلیاألسمدةذههامتصاصوانخفاضوالهیکلالنوعبسببیؤد 

ثخصوبتهاوزوالالتربةبنسیجاإلضرار لإلجهادالنباتاتقاومةموانخفاضالثقيلةواملعادنبالنتراتوالتربةالجوفيةاملياهطبقاتوتلو 

يةوتقليلالحرارّي إنتاجالنهایةوفياملبیداتإلىالحاجةزیادةوبالتاليلآلفاتالنباتاتمقاومةوانخفاضالزراعيةاملنتجاتونوعيةكم 

ثةاملحاصیل ةمستوّیانخفاضهيوالنتيجة.الثقيلةواملعادنباملبیداتامللو  عةمجموعةوظهوّراملجتمعصح  وکذلك.األمراضنممتنو 

ياتتوصیلألجلفقطصلةلهاالتي)EDTAوEDDHAمثلالتقليدية،املخلبیةاألسمدة
 
منرغمالعلى(والزنكالحديدمثلالدقيقةاملغذ

ّإلیمماثلةقيودلهاالكيمياويةاألسمدةعلیالنسبيالتفوّق .ماحد 



شرح منتجات الشركة

األسمدةمنجدیدجیلاملخلبیة،النانویة«خضراء»أسمدة(الف

رةاملخلبیاتتقنية» ّتعني«املتطو 
 
ّتحوال

 
والدواجنواملاشيةالزراعةفيهابماللعلوم،املختلفةالفروعفيهیاکلوالنانوالهياكلتخلیقنحوالكيمياءعلمفيكبیرا

ّ عالتيالنانویةبیاتاملخلواملخلبیاتإنتاجيتم ّ،الذاتيالتجمیعطريقةباستخدامالتقنية،هذهفي.ذلكإلىوماوالبتروكيماوياتوااللكترونياتوالطب  تتمت 

منجديدكجيلالتقنیةهذهأساسعلیاملخلبیةالنانویة«خضراء»أسمدةإنتاجتمالزراعة،مجالفي.السابقةالهياكلإلیبالنسبةبكثیرأعلىوكفاءةبامتصاص

ّاملخلبیة،النانویة«خضراء»ألسمدةالفريدةالبنيةبسبب.األسمدة التقليديةالكيماويةةاألسمدمنبكثیرأفضلوأوراقهالنباتجذربواسطةامتصاصهافإن 

ّالشائعة
 
.EDTAوEDDHAمثلاملوجودةاألسمدةمنوأیضا



شرح منتجات الشركة

األسمدةمنجدیدجیلاملخلبیة،النانویة«خضراء»أسمدة(الف

خلبیةاملواألسمدةالکیمیاویةاألسمدةاستخدامعنالناتجةواملشاکلالقیودمنخالیةاملخلبیةالنانویة«خضراء»أسمدةتکون ال 

.للبیئةامللّوثةاآلثار دون الزراعیةاملحاصیلونوعيةکّمیةفيملحوظةزیادةإلیتؤّديبلفحسب،الشائعة

 
ّ
200إلى20بنسبةةالزراعياملحاصيلكّميةارتفاعإلىیؤّديوالدفیئاتواملزارعالحدائقفياملخلبیةالنانویة«خضراء»أسمدةاستخدامإن

.واآلفاتاألمراضضّد املقاومةوزيادةالنوعيةفيملحوظةوزيادةباملائة،



شرح منتجات الشركة

األسمدةمنجدیدجیلاملخلبیة،النانویة«خضراء»أسمدة(الف

عهاجانبإلیاألسمدةهذه ّ(Safe)آمنةوهياإلطالقعلىجانبيةأعراضلهاليسالعدیدةوالفوائدباملزاياتمت 
 
حوّلمختلفةدراساتفي.تماما

مناثنینكلشفيأعالهاملذكورةالدراساتمنجزءنتائجقبوّلتم.الضرّرعدیمةکونهاوإثباتمعالجةتم ّاملخلبیةالنانویة«خضراء»أسمدة

.تايالندفيالنانولتكنولوجياالرابعالدولياملؤتمرفي2014عامفياملقاالتملخصات



النانویةّاملخلبیةّعنّکونهاّعدیمةّالضررّفيّمؤتمرّالنانوتكنولوجيّالدوليّالتايالندي«ّخضراء»الصورّلشهاداتّقبولّملخصاتّاملقاالتّحولّأسمدةّ

شرح منتجات الشرکة



شرح منتجات الشركة

األسمدةمنجدیدجیلاملخلبیة،النانویة«خضراء»أسمدة(الف

:النانویة املخلبیة في الصور التالية« خضراء»تظهر نتائج عدد من الدراسات املنجزة على أسمدة 



حديد تقریر مرکز بحوث األرز اإلیراني عن تأثیر سماد شیالت ال
:النانوي علی أداء ومکّونات أداء األرز الهاشمي« خضراء»

باملائة في وزن الحّبة، وعدد الحارث واألداء 34-18زيادة •
البيولوجي

(األسمر)باملائة في أداء األرز الکامل 33.7زیادة •
الي باملائة في امتصاص العناصر ذات االستهالك الع30زیادة •
(النيتروجین والفوسفور والبوتاسيوم)

ول تقرير معاونیة البحوث لجامعة آزاد اإلسالمية في مهاباد ح
النانوية على « خضراء»تأثیرات أسمدة شیالت الحديد 

اح
ّ
:الخصائص الكّمية والنوعية ملنتوج التف

باملائة في 47باملائة في الوزن الطازج للفاكهة، وزيادة 20زيادة 
ر العمر االفت

ّ
راض ي العناصر املعدنية للفاكهة وتحسین مؤش

اة بأسمدة 
ّ
اح املغذ

ّ
لبية النانویة املخ« خضراء»ألشجار التف

اة باألسمدة الكيماوية ل
ّ
اح املغذ

ّ
شركة مقارنة مع أشجار التف

«يارا»

یرات تقرير معاونیة البحوث لجامعة آزاد اإلسالمية في مهاباد حول تأث
وعية النانوية املخلبیة على الخصائص الكّمية والن« خضراء»أسمدة 

(:الهیدروبونیك)للخیار والطماطم الدفیئة في الزراعة املائیة 

ائية النانویة املخلبية في الدفيئة امل« خضراء»أّدى استخدام أسمدة 
٪ على التوالي، 100٪ و 200للخيار والطماطم إلى زيادة األداء بنسبة 
اة بأسمدة 

ّ
 . «يارا»مقارنة مع الشجیرات املغذ

ّ
 تركیز وکان ذلك في حین أن

.حسبف« يارا»هذه األسمدة في املحلول الغذائي كان نصف ترکیز أسمدة 



وي على النان« خضراء»تقرير كلية العلوم لجامعة طهران عن تفوق سماد شیالت الحديد 
، املنتج لدولة سويسرا، في ظروف «138سیکوسترین »سماد شیالت الحديد 

مختلفةفیزیوكيميائية 
(ّ

 
ّالسمادّاإليرانيّباملقارنةّمعّالسمادّاملستوردّاملذکورّآنفا ،ّوباالختصار،ّفإن 

 
عّفيّمعظمّأخیرا یتمت 

قةّذاتّالجودةّامل ّوفيّحاالتّمعدودةّفقطّکانتّالنتائجّاملحق 
 
.ّّماثلةالحاالتّبجودةّفائقةّتماما

نةّلسمادّ ّالعی  أفضلّ(ّدشيالتّالحدي)اإليرانيّ«ّخضراء»وباإلجمال،ّمنّوجهةّنظرّهذاّاملختبر،ّفإن 
ّمنّالعينةّاملستوردةّاملذکورة

 
.(تماما



شیالت تقرير مركز بحوث الفستق اإليراني عن تأثیرات استخدام سماد
النانوي على أشجار الفستق« خضراء»الحديد 

بّاستخدامّسمادّشیالتّالحديدّ.1ّ يقّمنّخاللّتطب«ّخضراء»قدّتسب 
ادةّكغّفيّالهکتارّعنّطریقّالتربةّفيّزی20الرشّبنسبةّواحدّفيّاأللفّوّ
لّالتمثيلّالضوئيّبنسبةّ أضعافّوفيّمحتوىّكلوروفيلّوخضرة3.5ّمعد 

أضعاف،ّوّمنّشأنهّأنّيزيلّشحوبّاألوراقّالناجمّعنّنقص4الورقةّإلىّ
.الحديد

ّمساحةّالورقةّزیادةّبنسبةّ.2ّ
ُ
بّفيّإزالة70ّأظهرتّنسبة باملائةّوتسب 

.عنّنقصّالحديدتقلصّاألوراقّالناجمّ
محتوىّالحديدّفيّالورقةّأظهرّزيادةّإلیّضعفین.3ّ
ّأظهرّزیادة،ّفيّبعضّالحااّل.4ّ

 
(تمحتویّالکالسیومّفيّالورقةّأیضا



 
ّ
رات الجودة تقرير بلدية شيا في منطقة كوندينامارکا في كولومبيا حول زيادة مؤش

ن واحد النانوية املخلبیة بتركیز أقّل م« خضراء»لزهور الزينة املغذاة بأسمدة 

باملائة لألسمدة الكيماوية



األسمدةمنجدیدجیلاملخلبیة،النانویة«خضراء»أسمدة(الف

تاملفيمقاالتشكلعلىاملختلفةاملحاصیلونوعيةكميةعلىاملخلبیةالنانوية«خضراء»أسمدةتأثیراتحوّلاملنجزةالدراساتبعضنتائجنشرتم ّ
 

يةجال
 
واألجنبيةاملحل

:التاليالنحوعلىمنهاعدةوالتي

1-Effects of slow-release fertilizers on nitrate leaching, its distribution in soil profile, N-use efficiency, and yield in potato crop

2-Effects of Nano-Potassium and Nano-Calcium Chelated Fertilizers on Qualitative and Quantitative Characteristics of Ocimum basilicum

3-Effect of iron nano chelated fertilizers foliar application on three wheat cultivars in Khorramabad climatic conditions

4-Effect of Different Levels of Fertilizer Nano_Iron Chelates on Growth and Yield Characteristics of Two Varieties of Spinach (Spinacia

oleracea L.):Varamin 88 and Viroflay

5- The effect of nanofertilizers on nitrate leaching and its distribution in soil profile with an emphasis on potato yield

شرح منتجات الشركة

https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-015-4374-y
https://www.researchgate.net/publication/267097563_Effects_of_Nano-Potassium_and_Nano-Calcium_chelated_fertilizers_on_Qualitative_and_Quantitative_characteristics_of_Ocimum_basilicum
http://www.sjournals.com/index.php/SJCS/article/view/1178/0
https://www.researchgate.net/publication/286333815_Effect_of_Different_Levels_of_Fertilizer_Nano_Iron_Chelates_on_Growth_and_Yield_Characteristics_of_Two_Varieties_of_Spinach_Spinacia_oleracea_L_Varamin_88_and_Viroflay
http://www.tsijournals.com/abstract/the-effect-of-nano-fertilizers-on-nitrate-leaching-and-its-distribution-in-soil-profile-with-an-emphasis-on-potato-yield-4140.html


شرح منتجات الشركة

املخلبیةالنانوية « خضراء»میزات أسمدة 

« خضراء»أسمدة 

یةالنانوية املخلب

استقرار الهيكل ضد 

ة التغّیرات الفیزيائي
الكيميائية للبیئة

ق
ّ
ذات هیکل عضوي مخل

بة االستفاده من املزایا امل
ّ
ترت

الخصائص )علی الحجم 

(الفیزیائیة للکم

لرّش أداء ممتاز في تطبیق ا

٪ على نطاق 100نقاء 

اإلنتاج الضخم

لزية في أّول املخلبیات الالف

العالم

قابلية االستخدام عن 

شکل طریق الرّش والتربة ب
متزامن

ر نسبة عالیة من العنص

املخلبي



النانوية املخلبیة« خضراء»أسمدة 

تحسین جودة املنتجات

الزراعية

تحسین الشكل 

والحجم والدرجة

تحسین الطعم 

والنکهة

تخصیب املنتجات 

الزراعية في املزرعة

ي زيادة البروتین ف

املحصول 

تخصیب املحصول 

بالعناصر الكبرى 
والصغرى 

زيادة األیضات 
الثانوية

زيادة العمر االفتراض ي
للمنتجات الزراعية

زيادة املقاومة ضد 
األمراض واآلفات

تقليل الحاجة إلى

استخدام املبیدات

إنتاج منتجات 

سلیمة

زيادة مقاومة اإلجهاد
ارتفاع كّمية املحاصيل

200إلى 20الزراعية بنسبة 
باملائة

عدم خلق امللّوثات

ات النترات)البیئیة 
(واملعادن الثقیلة

عدم إحداث 

ةامللوحة في الترب



شرح منتجات الشركة

األسمدةمنجدیدجیلاملخلبیة،النانویة«خضراء»أسمدة(الف

:النانويةّاملخلبیة«ّخضراء»أنواعّأسمدةّ

التّاملنجنیزّسمادّشیالتّالحدیدّالنانويّوسمادّشیالتّالزنكّالنانويّوسمادّشیالتّالبورونّالنانويّوسمادّشي:ّأسمدةّشیالتّالعناصرّالصغریّالنانویة

السمادّالنانويّالخاصّباملساحةّالخضراءوّالنانوّيالصغریّوّسمادّشیالتّکاملّالعناصرّالنانويّوسمادّشیالتّاملوليبدينومّالنانويّ

نويّوسمادّشيالتّسمادّشیالتّالنتروجینّالنانويّوسمادّشیالتّالبوتاسیومّالنانويّوسمادّشیالتّالفوسفورّالنا:ّأسمدةّشیالتّالعناصرّالکبریّالنانویة

النانويّ(NPK 12/12/36ّ)النانويّوسمادّشیالتّالـ(NPK 20/20/20ّ)الـ

سمادّشیالتّالکالسیومّالنانويّوسمادّشیالتّاملاغنيسيومّالنانويّ:ّأسمدةّشیالتّالعناصرّالوسطیّالنانویة

السمادّالنانويّالسوبرّاملخلبي:ّأسمدةّشیالتّالعناصرّالصغریّوالکبریّالنانویة

سمادّشیالتّالنحاسّالنانويّوسمادّشیالتّالسيليكونّالنانوّي:ّاألسمدةّاملکافحةّالنانویةّاملخلبیة



أسمدةّشیالتّالعناصرّالصغریّالنانویة

أسمدةّشیالتّالعناصرّالکبریّالنانویة

شیالتسماد 
النتروجین النانوي 

شیالتوسماد 
النانوي  (NPK 12/12/36)الـ

سماد شيالت 
النانوي  (NPK 20/20/20)الـ

سماد شیالت
الفوسفور النانوي 

وسماد شیالت 
النانوي البوتاسیوم 

سماد شیالت
الزنك النانوي 

شیالتسماد 
الحدید النانوي 

سماد شیالت 
النانوي الحدید 

سماد شیالت 
العناصر الصغری النانوي کامل 

شیالت سماد 
النانوي املوليبدينوم 

شیالت سماد 
النانوي البورون 

سماد شيالت
املنجنیز النانوي 

النانوي السماد 
باملساحةالخاص 



أسمدةّشیالتّالعناصرّالوسطیّالنانویة

أسمدةّشیالتّالعناصرّالصغریّوالکبریّالنانویة

األسمدةّاملکافحةّالنانویةّاملخلبیة

سماد شیالت 
النانوي النحاس 

سماد شیالت
السيليكون النانوي  شیالتسماد 

الکالسیوم النانوي 
سماد شیالت

املاغنيسيوم النانوي 

السوبر املخلبيالنانوي السماد 



شرح منتجات الشركة

الروابطّلعددّمنّاألفالمّاملتعلقةّ

النانوية«ّخضراء»بتأثیراتّأسمدةّ

املخلبیةّعلىّاملزارعّوالحدائقّ

والدفيئات

اح. التف  1:https://www.aparat.com/v/NBRmU

القمح. 2:https://www.aparat.com/v/iHrt2

ة. الفص  3:https://www.aparat.com/v/08ubW

العنب. 41:https://www.aparat.com/v/O4Pp8

العنب. 52:https://www.aparat.com/v/xo0Nv

األرّز. 6:https://www.aparat.com/v/8yXoB

ة. الذر  7:https://www.aparat.com/v/67rSJ

البطاطا. 8:https://www.aparat.com/v/ZXjcz

الشعیر. 9:https://www.aparat.com/v/rJyRq

الخیار. https://www.aparat.com/v/4HdRI:الدفیئة01

الدفیئةاملائیة. https://www.aparat.com/v/fLTN8:لألنتوریوم(الهیدروبونیك)11

البرتقال. 21:https://www.aparat.com/v/TLNCI

https://www.aparat.com/v/NBRmU
https://www.aparat.com/v/iHrt2
https://www.aparat.com/v/08ubW
https://www.aparat.com/v/O4Pp8
https://www.aparat.com/v/xo0Nv
https://www.aparat.com/v/8yXoB
https://www.aparat.com/v/67rSJ
https://www.aparat.com/v/ZXjcz
https://www.aparat.com/v/rJyRq
https://www.aparat.com/v/4HdRI
https://www.aparat.com/v/fLTN8
https://www.aparat.com/v/TLNCI


شرح منتجات الشركة

األسمدةمنجدیدجیلاملخلبیة،النانویة«خضراء»أسمدة(الف

:االستعمالطریقة

ّاملاءفيذائبةبصورةتکوّناملخلبیةالنانوية«خضراء»أسمدةجمیع
 
إلىتحتاجوّنال.يهماکلوالتربةالرشطریقعناستخدامهاویمکنتماما

مةبالتوصياتبالعملالدفیئاتفيالكيماويةاألسمدةاستخدام ملخلبیةاالنانوية«خضراء»أسمدةأنيعنيوهذابدقة،الشركةمناملقد 

ّالحدائقواملزارعفياملخلبیةالنانوية«خضراء»أسمدةتطبيق.الدفيئاتفيالكيمياويةلألسمدةالكاملالبدیلهو
 
لبشکلهوماإن مكم 

منمختلفةواعألناملخلبیةالنانوية«خضراء»أسمدةالستعمالالتعلیماتتکوّن.روتينيبشكلاستخدامهاينبغياألساسيةواألسمدة

:التاليالرابطعبرالشركةموقعفيوالوصوّلللمشاهدةمتاحةوالحدیقیةالزراعیةاملحاصيل

http://khazra.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=236

http://khazra.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=236


شرح منتجات الشركة

جديد من املكّمالتجيل لتغذیـة املاشیة والدواجن والحیوانات املائية، مكّمالت املخلبية املعدنية، « بن زا»املكّمالت ( ب



املكّمالتمنجديدجيلاملعدنية،املخلبيةمكّمالتاملائية،والحیواناتوالدواجناملاشیةلتغذیـة«زابن»املكّمالت(ب

التکوّنعدمبسببوالدواجن،املواش يتغذيةمجالفي ّمعقولة،بأسعارالعضويةاملكم 
 
ياترتوفیيكوّنماغالبا

 
الدقيقةاملغذ

بلهذهاملنخفضالحيوّيالتوافربسبب.(العضويةغیر)املعدنيةاملصادرمنالقطعانتحتاجهاالتي
 
ّالبد ّات،املرك

 
منغالبا

باتمنكبیرةكمياتإضافة
 
ةإلىاملعدنيةاملرك االغذائيةالحص  بيوانالحبرازطریقعنمنهاكبیرجزءیخرجمم  ثاتویسب  تلو 

باتهذهشكلفياملعدنيةالعناصرتوصيلأنإلىالدراساتتشیرذلك،إلىباإلضافة.بيئية
 
ّبيسبّ املرك

 
علىمختلفةأضرارا

.(النوويةواألحماضوالدهوّنالبروتينات)للجسمالحيويةالجزيئاتمستوّى

ّ
 
ّذلك،عنفضال ةمنالکائنةاملخلبیاتوخاصةاملوجودة،العضويةاألسسإن  منمالرغعلىاألمينية،األحماضماد 

راالفیزيوكيميائيةباإلجهاداتتخضعوقدضعيفةبنيةلهاالضرر،إلحاقوعدماألفضلاالمتصاص .الهيكليةتللتغی 

ّ ّهذا،عنالنظروبغض  التهذهلتوفیرالعاليةالتكلفةفإن  ّاملكم  التكلفةنسبةحيثمنمعقولةبأسعارلیساستبدالهاوأن 

التاستخدامفيیرغبوّنالوالدواجناملاشيةمجالفيالنشطاءمنالعديدجعلتالفائدةإلی ياتلالعضویةاملكم 
 
لمغذ

ةإلىإلضافتهافقطاستعدادعلییکونوّناألحوالأحسنوفيالدقيقة، .عليهازائدبشکلالغذائيةالحص 

شرح منتجات الشركة



ل المكمّالت المتوفّرة تتمتّع بتوافر وتكيّف حيوي أعلى بالمقارنة مع أفض« بن زا»مع االسم التجاري « تقنية المخلبيات المتطوّرة»المكمّالت المصمّمة علی أساس 

البارامترات حسّن إضافة إلى ذلك، فإنّ الهياکل المصمّمة على أساس هذه التقنية ال يؤدّي إلى عدم اإلضرار بالجزيئات الحيوية فحسب، بل إنّها أيضاً ت. فی العالم

الية من المشاکل ولذلك، فإنّ المرکّبات المصمّمة على أساس هذه التقنية خ(. مثل الدفاع المضادّ لألکسدة)المؤثرة على دفاع النظام الحی ضدّ اإلجهادات واإلصابات 

واالرتقاء هناك نقطة جديرة باالهتمام أنّه استناداً إلى الدراسات المنجزة، فإنّ هذه المكمّالت، بسبب تحسين األيض. والقيود الناجمة عن المكمّالت المتوفّرة

درة الدفاعية عند ، تؤدّي إلی ارتقاء الق(مثل اإلجهادات الحرارية)الجهاز المناعی، حتى فی ظروف اإلجهادات والضغوط البيئية بأداء وکذلك المؤاتی بمستوى النموّ 

(.األوبتيمايزر/دور األيض المحسّن)القطيع لصالح خلق أقصى قدر من الكفاءة وتقليل الوفيات 

شرح منتجات الشرکة

المكمّالتمنجدیدجیلالمعدنیة،المخلبیةمكمّالتالمائیة،والحیواناتوالدواجنالماشیةلتغذیـة«زابن»المكمّالت(ب



التاستخدامبفضل دالهرمونيةوالتحفیزاتالجينيالتالعبدوّن«زابن»مكم  إلىوإیصالهاحيوانللالغذائيالتمثيلعمليةتحسینوبمجر 
يةاملتزامناالرتقاءحلمتحقيقتم ّاملنشود،املستوّى التمبفضلالواقع،في.والدواجناملاشيةقطعانمنتجاتونوعيةبكم  من،«زابن»كم 

يةالخصائصتتزایدالحي،للکائناأليض يالنظامفياألمثلالتوازّنتحقیقخالل الخصائصوتقل ّمتزامنکلبشللقطيعاملطلوبةوالنوعيةالکم 

.املطلوبةغیر

ّ التإن  التمنجديدجيلهيوالدواجناملاشيةمجالفي«زابن»مكم  يةفيملحوظةزیادةعنتسفرالتياملكم  اإلصابةوتقلیلنتاجاإّلونوعيةکم 

.والدواجناملواش يقطعانفيالوفياتووقوعباألمراض

شرح منتجات الشركة

املكّمالتمنجديدجيلاملعدنية،املخلبيةمكّمالتاملائية،والحیواناتوالدواجناملاشیةلتغذیـة«زابن»املكّمالت(ب



شرح منتجات الشركة

لّ املعدنياملخلبيّ«7ّبنّزاّبلکسّ»مکم 

ّباملواش ي الخاص 

لّ املعدنياملخلبيّ«ّبنّزاّجیك»مکم 

ّبالدواجن الخاص 

املكّمالتمنجديدجيلاملعدنية،املخلبيةمكّمالتاملائية،والحیواناتوالدواجناملاشیةلتغذیـة«زابن»املكّمالت(ب



شرح منتجات الشركة

املكّمالتمنجديدجيلاملعدنية،املخلبيةمكّمالتاملائية،والحیواناتوالدواجناملاشیةلتغذیـة«زابن»املكّمالت(ب

ل  المخلبي المعدني« بن زا جیك»مکمّ

الدیك السمانالحجلالبطّ 
الدجاجالرومي



شرح منتجات الشركة

املكّمالتمنجديدجيلاملعدنية،املخلبيةمكّمالتاملائية،والحیواناتوالدواجناملاشیةلتغذیـة«زابن»املكّمالت(ب

ل  المخلبي المعدني« 7بن زا بلکس»مکمّ
(الخاص بالمواشي)

النعام الماعز الغنم الخیل البقر



شرح منتجات الشركة

املكّمالتمنجديدجيلاملعدنية،املخلبيةمكّمالتاملائية،والحیواناتوالدواجناملاشیةلتغذیـة«زابن»املكّمالت(ب

ّذلكإلیإضافة الصغرّیالغذائيةتاملکماّلمنمتنوعةمجموعةبإنتاجاملتطورةاملخلبیاتتقنيةأساسعلیتقوماملعرفةعلیالقائمةشرّقأحرارصدوّرشرکةفإن 

يتم.الکوبالت-زاوبنالکروم-اّزوبنالسیلینیوم-زاوبنالنحاس-زاوبناملنغنیز-زاوبنالزنك-زاوبنالحدید-زابناملعدنيةاملخلبیةاملکمالتذلكفيبماالعنصراألحادية

ّاألعالفمصانعفياملكمالتهذهاستخدام
 
.املائيةوالحيواناتوالدواجناملواش يلقطعانالغذائيةالحصةتنظيمأجلمنالکبیرةواملزارعاملاشيةمزارعفيوأحيانا



ي املتب« بن زا جیك»تقریر عدم وجود 
ّ
ق

في لحم الدجاج 

جامعة الشهید بهشتي

شرح منتجات الشركة



ية الزراعة واملوارد الطبيعية لج
ّ
امعة طهران نتائج الدراسة املنجزة في كل

ة على أداء النمّو وخصائص الذبيح« بن زا جیك»حول تأثیر مكّمل 

:للدجاج الالحم

ّ
 
ّالتجربة،هذهعنالحاصلةللنتائجنظرا دإضافةفإن  الحصةإلىاملخلبي«جیكزابن»معق 

بااللقاحإلىاملساعد«زابن»وإضافةالغذائية عدممنبالرغميالحالوزنفيمعنویةزيادةفيتسب 

باأخرّیجهةومنالعلف،تحويلمعاملفيمعنوّيفرّقوجود منطقةفيالدهوّنانخفاضفيتسب 

ّذلك،إلىباإلضافة.والصدرالفخذوزنوزیادةالبطن
 
روعدمالحي،الوزنلزيادةونظرا التغی 

ّاللحومإلىالحبوبتحويلملعامل
 
مقارنةاراالختبمجموعاتفيالوفياتعددانخفاضوأیضا

ريزدادبالسيطرة،
 
داستخدامإثرملحوظبشکلاإلنتاجمؤش «زابن»وخلبيامل«جیكزابن»معق 

،املنتجینهذينوباستخداماملساعد
 
مناإلنتاجيةّواإلنتاجياألداءتحسینإلىيشیروذلكمعا

اء زيادةملمكنامنلذلك،.البحثهذافياملستخدمةاللحمفراريجإنتاجفي«زابن»استخدامجر 

رةالتقنیاتمنتجاتباستخدامالبالدمستوّیفيالدواجنصناعةربحية فيملستخدمةااملتطو 

.البحثهذا



ية الزراعة واملوارد الطبيعية لجامعة ط
ّ
هران حول نتائج الدراسة املنجزة في کل

مکّمل مع« بن زا بلکس»مقارنة امتصاص العناصر املعدنية من مصدر مکّمل 

«Availa »في بقرة هولشتاين:

بتتسبّ أنشأنهامنواملنجنیزالنحاسلعناصرBonzaشیالتأشکالأنالراهنةالدراسةنتائجأظهرت

،
 
دا الحيوّيوافرالتفيمعنويةزیادةفيالهضمي،الجهازفيالعناصرهذهانهضاميةزیادةطریقعنجی 

نهذايكوّنبحيثللبقرة،العناصرلهذه یالحظلموکذلك.AVAILAشیالتشکلمنأكبرحتیالتحس 

دشیالتشکلفيمعنوّياختالف لتغذيةيكنلمولکن.(Bonza-Mix)والبریمیکس(Bonza-Plex)املعق 

التمنأي ّ لألبقارالدممابالّزفيالعناصرهذهتركیزعلىمعنوّيتأثیروالسلینیومالزنكشیالتمكم 

توإنالسیطرة،بمجموعةمقارنة لتغذيةأد  الزنكتركیزفيعدديةزیادةإلیاملخلبيBonza-Mixمكم 

.AVAILAومجموعةالضابطةاملجموعةمعمقارنةلألبقارالدملبالزماوالسلينيوم



حول تحسین أداء وامتصاص  Poultry Scienceنشر املقال في املجلة املرموقة 

«بن زا بلکس»املغذيات الدقيقة في النعام باستعمال مکّمل 

شرح منتجات الشركة



قةاملقاالتمنعناوينأربعة
ّ
:التاليالنحو علی(زابن)املتطّورةاملخلبیاتتقنيةأساسعلىاملصّممةاملكّمالتبتأثیراتاملتعل

شرح منتجات الشركة

املكّمالتمنجديدجيلاملعدنية،املخلبيةمكّمالتاملائية،والحیواناتوالدواجناملاشیةلتغذیـة«زابن»املكّمالت(ب

1. Growth Performance, Mineral Digestibility, and Blood Characteristics of Ostriches Receiving Drinking Water

Supplemented with Varying Levels of Chelated Trace Mineral Complex.

2. Comparative effects of zinc-nano complexes, zinc-sulphate and zinc-methionine on performance in broiler chickens.

3. Effects of water supplementation of an organic acid-trace mineral complex on production and slaughter parameters,

intestinal histomorphology, and macronutrient digestibility in growing ostriches

4. Bonzachick: A new feed additive decrease mortality rate and increase performance of broiler chickens

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28801773
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26098792
https://academic.oup.com/ps/advance-article-abstract/doi/10.3382/ps/pez221/5474933
https://www.omicsonline.org/proceedings/bonzachick-a-new-feed-additive-decrease-mortality-rate-and-increase-performance-of-broiler-chickens-30055.html


محصوالت شرکت

املخلبية املعدنية« بن زا»مکّمالت 

املخلبي املعدني« 7بن زا بلکس»مکّمل 

الخاص باملواش ي

هالقضاء علی إسهال العجل الرضیع والوفیات الناتجة عن

القضاء علی عسر الوالدة واحتباس املشیمة

زيادة نسبة الخصوبة

زیادة معّدل الحلیب اإلنتاجي ونسبة الدهون فيه

زيادة ملحوظة في اکتساب الوزن في العجول الرضیعة وااملسّمنة

الوقاية من وعالج التهاب الضرع

الوقایة من وعالج العرج

(رة، إلخالبرودة والحرا)تقلیل اآلثار السلبية الناجمة عن اإلجهادات البیئیة 

زیادة الحیویة والصّحة للقطیع

تقليل الحاجة إلى األدوية واملضاّدات الحيوية

املخلبي املعدني« بن زا جیك»مکّمل 

الخاص بالدواجن

تحسین معامل تحويل الحبوب إلى اللحوم

زيادة الوزن الحي في نهاية موسم التربية

تقليل الحاجة إلى األدوية واملضاّدات الحيوية

زيادة املقاومة ضد األمراض واإلجهادات البيئية

زیادة الحیویة والصّحة للقطیع

زیادة نسبة اإلنتاج في الدواجن البیاضة

البیاضةتقلیل البیوض املشّوهة واملکسورة وخفیفة القشرة في الدواجن



االستعمالطریقة

لّ زة(ّالخاصّبالدواجن)«ّبنّزاّجيك»يمكنّاستخدامّمكم 
 
لّتکونّبصورةّالجرعةّمنّهذاّاملک.ّبصورةّذائبةّفيّمياهّالشربّاليوميةّأوّمخلوطةّمعّالعلیقةّومرک م 

ّلتعليماتّاالستعمال
 
باتّالحصةّالغذائيةّ.ّیوميةّووفقا

 
ل،ّليستّهناكّحاجةّلتغيیرّمرک ّ)الستخدامّهذاّاملکم 

 
باتّاملعدنيةّسواءّتقلیلّأوّزيادةّاملرک

التّامل.ّوطريقةّاستعمالهّبشکلّزائدّعليها(ّوالفيتامينات،ّوماّإلىّذلك ّللمكم 
 
لّلديهّالقدرةّعلىّأنّیکونّبدیال ّهذاّاملکم  عدنيةّالروتينيةّفيّالحصةّمعّذلكّفإن 

.الغذائيةّللدواجن،ّوفيّمثلّهذهّالظروفّستكونّجرعةّاستعمالهّأعلىّمنّالجرعةّالواردةّفيّجدولّالتعلیمات

لّ زةأوّمخلوطةّمعّالعلیقةّّو(ّللعجولّالرضيعة)بصورةّذائبةّفيّمياهّالشربّاليوميةّأوّالحليبّ(ّالخاصّباملواش ي)«7ّبنّزاّبلكسّ»يمكنّاستخدامّمکم 
 
.ّمرک

ّلتعليماتّاالستعمال
 
لّتکونّبصورةّیوميةّووفقا التّالعضوی.ّالجرعةّمنّهذاّاملکم  لّالّتحتاجونّإلیّاملکم  ّفيّحینّاستخدامّهذاّاملکم  ةّاملحتویةّعلیّاملواد 

التّاملعدنيةّالروت(.ّ،ّوغیرّذلك(availa)مثلّأفیالّ)املعدنيةّالتيّتستخدمّبشکلّزائدّعلیّالعليقةّ ّللمكم 
 
لّلديهّالقدرةّعلىّأنّیکونّبدیال ّهذاّاملکم  ينيةّفيّإن 

.الحصةّالغذائيةّللماشية،ّوفيّمثلّهذهّالظروفّستكونّجرعةّاستعمالهّأعلىّمنّالجرعةّالواردةّفيّجدولّالتعلیمات

شرح منتجات الشركة

املكّمالتمنجديدجيلاملعدنية،املخلبيةمكّمالتاملائية،والحیواناتوالدواجناملاشیةلتغذیـة«زابن»املكّمالت(ب



األحداث



األحداث

( Hi-Tech)ألول مرة في تاريخ التقنيات العالية « RUSNANO»لديها طلب من دولة روسيا لنقل التكنولوجيا وإنشاء مصنع في ذلك البلد من جهة 

.في إیران



مة 
ّ
ل األمم املتحدة ورئيس منظ

ّ
«  صدور أحرار شرق »في إیران، إلی مصنع شركة UNIDOرئیس منظمة  UNIDOزيارة السيد أماديو، ممث

القائمة علی املعرفة 

األحداث



2010عام –املختارة في مهرجان تکنولوجیا النانو الدولي لرئاسة الجمهوریة اإلیرانية 

األحداث



القائمة علی املعرفة، شرکة خاصة قائمة « صدور أحرار شرق »شرکة 

غایة علی املعرفة وحيدة في مجال تكنولوجيا النانو والتي لها دور مهّم لل

في تثقیف ونشر أخبار هذه التکنولوجیا بفضل عشرات البرامج 

التلفزيونية اإلخبارية والحّية من إذاعة وتلفزيون الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية

مراجعةّمکانةّتکنولوجیاّالنانوّفيّإیرانّوالعالم
دقیقةّلقناةّاألخبار45برنامجّالـ

الرئیسّالتنفيذيّ–املهندسّمحمدّحسنّنظرانّ
«صدورّاحرارّشرّق»لشرکةّ

أمینّلجنةّتکنولوجیاّالنانو–الدکتورّسعیدّسرکارّ
لرئاسةّالجمهوریةّاإلیرانیة

األحداث



(اإلیرانية)املشاركة في املعارض املحلية 

األحداث



وبيةاملشاركة الناجحة في مهرجانات تكنولوجيا النانو الدولية في مختلف دول العالم بما في ذلك روسيا واليابان وكوريا الجن

األحداث



والكويتاملتحدةالعربيةواإلماراتواألردنوتركيااليوناندول إلىإيرانمنضخمةبصورةالنانويةللمنتجاتالوحيدةاملصّدرة

الوحيدةواملنِتجةةالتقنيمالکةباعتبارهاوغیرها،وأوروجوايواألرجنتینوكولومبياوأسترالياومالیزياالجنوبيةوكورياعّمانوسلطنة

.العالمفياملخلبيةالنانويةلألسمدة

يةاملقاالتعشراتمنأكثر تقديم
ّ
والدوليةاملحل

الهواءوتلطیفالجوّ تلّوثتقلیلبغيةاملخلبيةالنانوية«خضراء»ألسمدةوكرجوإصفهانطهرانبلدیاتمنمختلفةمناطقاستخدام

األوكسجینمناملزيدوإنتاج

األحداث



واملشاريع املمّیزةالبرامج 



البرامج واملشاريع املمّیزة

 بتصدير منتجاتها إلى مختلف دول العالم« صدور أحرار شرق »تقوم شركة 
 
ملستوی الدولي من أجل جذب الشراكات علی ا. القائمة علی املعرفة حاليا

«  رق صدور أحرار ش»إحدى الشركات الرائدة في العالم بتقييم ثالث فئات من املنتجات اإلنتاجية لشركة ، قامت (JV)في شكل شركة املحاّصة 

لها عرضة للمشاركة لتغذیة املواش ي والدواجن مقابل مائة ملیون دوالر وجع« بن زا»النانوية املخلبية وکّل من مکّملي « خضراء»املشتملة علی أسمدة 

.الدولية



ةالنهای


