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تاریخچه شرکت

السدر.شدتأسیستهراندرپیشرفتهفناوریهایبهدستیابیهدفبا1382سالدرشرقاحرارصدوربنیاندانششرکت
درشرقاراحرصدورشرکت.گردیداستراتژیکحوزهایندرحضوربهموفقنانوفناوریبهدستیابیباشرکتاین1385
سالدرونموددریافتجمهوریریاستفناوریتوسعهویژهستادازراایرانکشاورزیحوزهنانوبرندتنهاواولین1387سال

تولیدبا1389سالدرشرکتاین.گردیدکشورتجاریعالئمواختراعاتثبتادارهدرخوداختراعثبتبهموفق1388
.شدانتخاببرترفناورعنوانبهایرانجمهوریریاستنانوفناوریتوسعهویژهستادطرفازخضراءآهنکالتنانوکود

مبتنیایساختارهکنندهتولیدتنهاو"پیشرفتههایکالتفناوری"مالکعنوانبهشرقاحرارصدورشرکت،2012سالدر
هماندرونمودثبتآمریکااختراعاتثبتادارهدرراخودفردبهمنحصرتکنولوژیها،نانوکالتنیزوهاکالتیعنیآنبر

وعاملمدیرامنبهایرانواروپاآمریکا،درپیشرفتهتکنولوژیاین.کردفایلاروپااختراعاتثبتادارهدررافناوریاینسال،
Chelate"عنوانباوشرکتمدیرههیئترئیس Compounds“استگردیدهثبت.

وسنتزاساسبرکهاستنانوساختارهاییوساختارهاسنتزوطراحیقابلیتدارایمادر،تکنولوژییکعنوانبهاختراعاین
شاورزی،کپالستیک،وپلیمرمواد،پتروشیمی،آبزیان،وطیوروداممانندمختلفصنایعدروسیعیکاربردهایها،آننوع

.دارندپزشکیعلومگوناگونهایشاخهنیزوساختمانالکترونیک،



تاریخچه شرکت

ثبت اختراع اروپاثبت اختراع آمریکا



المللینبیبورستنهارسمیعضویتبهخضراءنانوکودهایعرضهباکشاورزیحوزهدرشرقاحرارصدوربنیاندانششرکت2012سالدر
باراخانتشاردنبالبهنیزورویداداینازپسسالیکتنها.درآمدانگلیسدرمستقر(INSCX)نانوییمحصوالتفروشوخریدتجاریعلمی
سوئیسدرمستقرصنعتینوآوریهایواختراعاتالمللیبیناتحادیهسویاز2013سالدرفائو،رسمیسایتدرتکنولوژیاینبهمربوط

(IUI)،شدبرگزیدهنانوفناوریحوزهدرایرانبرترشرکتعنوانبهشرقاحرارصدوربنیاندانششرکت.

آمریکاشیمیانجمنرسمیدعوتدنبالبه1395سالدر(ACS)محمدحسنمهندسجهان،علمیانجمنترینقدیمیوبزرگترینعنوانبه
شیمیرشتهدر،2017سالدرایشان.درآمدانجمناینعضویتبهاحرارشرقصدوربنیاندانششرکتمدیرههیئترئیسومدیرعاملنظران،

.گردیدمعرفیایراناختراعاتبزرگجایزهالمللیبینفستیوالنخستینبرگزیدهعنوانبه

شامل)"پیشرفتـههایکالتفناوری"برتکیهباوخوداستراتژیکاهدافاسـاسبرشرکتاینحاضـرحالدرChelating
واتیحیاثرگذاریکهاستفردیبهمنحصرساختارهاینانووساختارهاتولیددنبالبهمختلفهایحوزهدرکماکان(Nanochelatingو

.دارندبشریزندگیگوناگونجوانببرایگسترده

تاریخچه شرکت



تاریخچه شرکت

مستقر در انگلیس (INSCX)رسمی تنها بورس بین المللی علمی تجاری خرید و فروش محصوالت نانویی عضو 



Company History

تاریخچه شرکت

2013مستقر در سوئیس به عنوان  شرکت برتر ایران در حوزه فناوری نانو در سال  ( IUI)برگزیده شده از طرف اتحادیه  بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی 



Company History

تاریخچه شرکت

(ACS)احرارشرق، عضو رسمی انجمن شیمی آمریکا مهندس محمدحسن نظران، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان صدور 
جهان و قدیمی ترین انجمن علمی به عنوان بزرگترین 



ت سالماستراتژیک،  مشی و سیاست های خط . 2

قو محیطی شرکت دانش بنیان صدور احرار شر



طی سالمت و محیاستراتژیک،  خط مشی و سیاست های 
دانش بنیان صدور احرار شرقشرکت 

وچیلیتینگ)تهپیشرفهایکالتفناوریکمکبامحصوالتانواعکنندهتولیدتنهابعنوانشرقاحرارصدوربنیاندانششرکت

سالم،تریطوالنبهتر،زندگیعلمی،هایروشوفناوریاینازاستفادهباجهانسراسردرکهداردمأموریت(چیلیتینگنانو

زیستمحیطازحفاظتوتجهیزاتوپرسنلایمنیوسالمتیراستاایندر.آوردفراهممردمعمومبرایتربخشلذتوتر

مدیریتسیستماستانداردهایبرمبتنیIMSیکپارچهمدیریتسیستماستقراربهاقدامودادهقرارخودفعالیتهایسرلوحهرا

ISOمحیطیزیستمدیریتسیستم9001:2008ISOکیفیت ایحرفهبهداشتوایمنیمدیریتسیستمو14001:2004

18001:2007OHSASاستدادهقرارنظرمدرااصولایناستانداردهااینمبانیبهدستیابیبرایونموده:



.بخشیبهمحصوالتتولیدیسازینیازهایمشتریانوارتقاءسطحکیفیتیوتنوعافزایشرضایتمشتریازطریقشناسائیوبرآورده-1

شاورزی،کودهاوسمومکدن،مطرحشدنبهعنوانسرآمدتولیدکنندگانمحصوالتتوسطساختارهاونانوساختارهایکالتهخوددرحوزههایپزشکیودارویی،غذائی،معا-2
داموطیوروآبزیان،مکملهایغذائی،پتروشیمی،الکترونیکوساختمانی

کمکبهتولیدوتأمینغذایسالموباکیفیتدرسطحبینالمللی-3

یمرتبطباتولیدبااستفادهازهمکاریمستمربااساتیدودانشجویاندانشگاههایبرترداخلوخارجکشورهاجذبایده-4

ساماندهی،بازنگریوبهبودمستمرفرایندهایجاریدرجهتبهبودعملکردوکاهشهزینههایسازمان-5

تقویتزیرساختهایسازماندرجهتتولیدمحصوالتمتنوعوباکیفیتبرترجهانی-6

ایمرتبطجلوگیریازوقوعآسیب،رویداد،کاهشبیماریهایشغلیونیزتبعیتازقوانینومقرراتایمنیوبهداشتحرفه-7

حیطیمرتبطهایزیستمحیطی،بهینهسازیمصرفمنابع،موادوانرژیوپیرویازقوانینومقرراتزیستمپیشگیریازآلودگیمحیطزیست،کنترلوکاهشآالینده-8

ور،اینخطمشیهایمذکایدرجهتبهبودمستمراثربخشیسیستممدیریتارشدسازمانضمنتعهدبهپیرویازکلیهالزاماتقانونیمرتبط،تحققاهداففوقوبازنگریدوره
.رادردسترسکلیهکارکنان،تأمینکنندگانوذینفعانقراردادهوانتظارداردبادرکومشارکتآنانتحققاینامرمیسرگردد

طی سالمت و محیاستراتژیک،  خط مشی و سیاست های 
دانش بنیان صدور احرار شرقشرکت 



واحدهای کاری شرکت.3



واحدهای کاری شرکت

واحد کاری شامل واحدهای زیر است و مهندس 8نفر پرسنل دارای 50شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق  در حال حاضر با داشتن حدود 

:محمد حسن نظران، به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مالک شرکت، هدایت شرکت را به عهده دارند



انبوهدتولیبهرافناوریایناساسبرشدهساختهمحصوالتازردهدوحاضرحالدرشرقاحرارصدوربنیاندانششرکت

:استرسانده

کودهاجدیدنسلعنوانبهخضراءتجارینامباکالتههایسمنانوکودوکالتهنانوکودهای:اولرده

آبزیانوطیورودامخوراکهایمکملجدیدنسلعنوانبهزابنتجارینامبامعدنیکالتههایمکمل:دومرده



شرکتمحصوالت .4



محصوالت شرکت

کودهاجدیدنسلخضراء،کالتهنانوکودهای(الف



محصوالت شرکت
هاونمیلیساالنهمصرفکهداشتتوجهباید.میشودمصرفجهانکشاورزیزمینهایدرشیمیاییکودهایانواعتن200/000/000ازبیشساالنه

:کودهااینپایینجذبوساختارنوع،دلیلبهکشاورزیهایزمیندرشیمیاییکودتن
خاکبافتبهآسیبموجب
آنحاصلخیزیرفتنبیناز
سنگینفلزاتونیتراتبهخاکوزیرزمینیآبهایسفرهآلودگی
دماییهایتنشمقابلدرگیاهانمقاومتشدنکم
کشاورزیمحصوالتکیفیتوکمیتکاهش
سموممصرفبهنیازافزایشنتیجهدروآفاتمقابلدرگیاهانمقاومتکاهش
ًمیگرددهانیتراتوسنگینفلزاتوسمومبهآلودهمحصوالتتولیدنتیجتا.

.میباشدهابیماریانواعبروزوجامعهسالمتسطحکاهشامرایننتیجه

وجودبا(دارندموضوعیترویوآهنقبیلازمغذیریزعناصررسانشبرایصرفاًکه)نیزEDTAوEDDHAقبیلازسنتیکالتهکودهای
.برخوردارندمشابهیهایمحدودیتازکمابیششیمیاییکودهایبرنسبیبرتری



محصوالت شرکت

کودهاجدیدنسلخضراء،کالتهنانوکودهای(الف
ازعلومگوناگونهایشاخهدرنانوساختارهاوساختارهاسنتزجهتدرشیمیعلمدربزرگتحولیکمعنایبه"پیشرفتههایکالتفناوری"

هاییالتنانوکوهاکالتخودچینی،روشازاستفادهبافناوریایندر.است..وپتروشیمیالکترونیک،پزشکی،طیور،ودامکشاورزی،جمله

ناوری،فایناساسبرکشاورزیحوزهدر.برخوردارندپیشینساختارهایبامقایسهدرباالتریبسیاروکاراییجذبازکهمیگردندتولید

توسطهاآنجذب،خضراءکالتهکودهاینانوفردبهمنحصرساختاردلیلبه.اندشدهتولیدکودهاجدیدنسلعنوانبهخضراءکالتهنانوکودهای

.میگیردصورتEDTAوEDDHAقبیلازموجودکالتهکودهایهمچنینورایجشیمیاییکودهایازبهتربسیارگیاهبرگوریشه



محصوالت شرکت

کودهاجدیدنسلخضراء،کالتهنانوکودهای(الف

جبموبلکههستند،رایجکالتهکودهایوشیمیاییکودهایمصرفازناشیمشکالتوهامحدودیتفاقدتنهانهخضراءکالتهنانوکودهای

باغات،درخضراءکالتهنانوکودهایازاستفاده.میگردندمحیطیزیستآالیندهاثراتبدونکشاورزیمحصوالتکیفیوکمیچشمگیرافزایش

وهااریبیمبرابردرمقاومتافزایشوکیفیتچشمگیرافزایشکشاورزی،محصوالتکمیتدرصدی200تا20افزایشموجبهاگلخانهومزارع

.میگرددآفات



محصوالت شرکت

کودهاجدیدنسلخضراء،کالتهنانوکودهای(الف
ضرریبیمختلفیمطالعاتدر.هستندSafeکامالً وندارندجانبیعوارضعنوانهیچبهمتعددمزایایوهاویژگیازمندیبهرهضمنکودهااین

چهارمیندر،2014سالدرمقالهخالصهدوشکلبهفوقهایبررسیازبخشینتایج.استگردیدهاثباتوبررسیخضراءکالتهنانوکودهای

.شدپذیرفتهتایلندنانودرفناوریالمللیبینکنفرانس



تصاویر گواهی پذیرش خالصه مقاالت مربوط به بی ضرری نانوکودهای کالته خضراء در کنفرانس بین المللی نانوفناوری تایلند

محصوالت شرکت



محصوالت شرکت

کودهاجدیدنسلخضراء،کالتهنانوکودهای(الف

:دمشاهده می باشقابل نتایج تعدادی از بررسی های انجام شده روی نانوکودهای کالته خضراء در تصاویر 



اثر گزارش مرکز تحقیقات برنج کشور در خصوص
نانوکود کالت آهن خضراء بر عملکرد و اجزای 

عملکرد برنج هاشمی

گزارش معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 
اء مهاباد در خصوص اثرات نانوکودهای کالته خضر

بر خصوصیات کمی و کیفی محصول سیب

گزارش معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد در خصوص 
وجه اثرات نانوکودهای کالته خضراء بر کمیت و کیفیت خیار و گ

فرنگی گلخانه ای در کشت هایدروپونیک



گزارش پردیس علوم دانشگاه تهران مبنی بر برتری نانوکود کالت آهن 
، محصول کشور سوئیس در 138خضراء نسبت به کود کالت آهن سکوسترن 

شرایط فیزیکوشیمیایی مختلف 



گزارش مرکز تحقیقات پسته ایران در خصوص اثرات مصرف 

نانوکود کالت آهن خضراء بر درختان پسته



گزارش شهرداری چیا واقع در منطقه کوندینامارکا در کشور کلمبیا در

کودهای خصوص افزایش شاخصه های کیفی گلهای زینتی تغذیه شده با نانو

کالته خضراء در غلظتی کمتر از یک صدم کودهای شیمیایی



کودهاجدیدنسلخضراء،کالتهنانوکودهای(الف
لی و خارجی به خدانتایج برخی از بررسی های انجام شده در خصوص اثرات نانوکودهای کالته خضراء بر کمیت و کیفیت محصوالت گوناگون در قالب مقاله در مجالت

: چاپ رسیده است که تعدادی از آن ها به شرح زیر است

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

محصوالت شرکت

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


محصوالت شرکت

ویژگی های نانوکودهای کالته خضراء





محصوالت شرکت

کودهاجدیدنسلخضراء،کالتهنانوکودهای(الف

انواعنانوکودهایکالتهخضراء

نانوکودیبدن،مولنانوکودکالتمنگنز،نانوکودکالت،نانوکودکالتبور،نانوکودکالتآهن،نانوکودکالتروی:کالتهعناصرمیکرونانوکودهای• 

کاملونانوکودکالتمخصوصفضایسبزکالتمیکرو

ونانوکود20-20-20نانوکودکالتنیتروژن،نانوکودکالتپتاسیم،نانوکودکالتفسفر،نانوکودکالتهانپیکا:کالتهعناصرماکرونانوکودهای• 

(12-12-36کالتهانپیکا

نانوکودکالتکلسیمونانوکودکالتمنیزیم:کالتهعناصرحدواسطنانوکودهای• 

نانوکودکالتسوپر:میکرووماکروعناصرکالتکودنانو• 

نانوکودکالتمسونانوکودکالتسیلیسیم:نانوکودسمهایکالته• 



سوپر



محصوالت شرکت

تعدادی از فیلم های مربوطلینک 

اء به اثرات نانوکودهای کالته خضر

در مزارع، باغات و گلخانه ها

سیب-1
https://www.aparat.com/v/NBRmU

گندم-2
https://www.aparat.com/v/iHrt2

یونجه.3
https://www.aparat.com/v/08ubW

1انگور.4
https://www.aparat.com/v/O4Pp8

2انگور.5
https://www.aparat.com/v/xo0Nv

برنج.6
https://www.aparat.com/v/8yXoB

ذرت.7
https://www.aparat.com/v/67rSJ

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

جو.9
https://www.aparat.com/v/rJyRq

ایگلخانهخیار.10
https://www.aparat.com/v/4HdRI

هیدروپونیکآنتوریومگلخانه.11
https://www.aparat.com/v/fLTN8

پرتقال.12
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


محصوالت شرکت

کودهاجدیدنسلخضراء،کالتهنانوکودهای(الف
مصرفدستور

باعمل.داستفادههستنتمامینانوکودهایکالتهخضراءکامالًمحلولدرآببودهوبههردوروشمحلولپاشیومصرفخاکیقابل

هنانوکودهایهانیازیبهمصرفکودهایشیمیایینخواهیدداشتبهاینمعناکگلخانهارائهشدهازسویشرکتدرهایدقیقبهتوصیه

اغاتبهوبمزارعدستورمصرفنانوکودهایکالتهخضراءدر.هاهستندگلخانهکالتهخضراءجایگزینکاملکودهایشیمیاییدر

اعمحصوالتدستورمصرفنانوکودهایکالتهخضراءجهتانو.صورتمکملمیباشدوکودهایپایهبایدبهشکلروتینمصرفگردد

:زراعیوباغیدرسایتشرکت،لینکزیرقابلمالحظهودستیابیمیباشد

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

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


محصوالت شرکت

هانسل جدید مکمل مکمل های کالته معدنی، و آبزیان بن زا ، طیور و خوراک دام مکمل های ( ب



مکمل های خوراک دام و طیور و آبزیان، مکمل های کالته معدنی، نسل جدید مکمل ها( ب

(ارگانیکغیر)معدنیمنابعازغالباًهاگلهنیازموردمغذیریزعناصرتأمینارگانیک،هایمکملنبودنصرفهبهمقروندلیلبهنیزطیورودامتغذیهحوزهدر

طریقازآناززیادیشبخکهشودافزودهغذاییجیرهبهمعدنیترکیباتاززیادیمقادیربایدغالباًترکیبات،اینپایینزیستیدسترسیدلیلبه.میباشد

باتترکیاینقالبدرمعدنیعناصررسانشکهدهدمینشانبررسیهاعالوهبه.میگرددمحیطیزیستآلودگیهایموجبوشدهخارجحیوانمدفوع

.میگردد(نوکلئیکاسیدهایوچربیهاپروتئینها،)بدنبیومولکولهایسطحدرگوناگونآسیبهایموجب

باونددارضعیفیساختارغالباًآسیب،ایجادعدموبهترجذبوجودباآمینه،اسیدجنسازکالتهایباالخصوموجودارگانیکبنیانهایحالعیندر

.شوندساختاریتغییراتدستخوشاستممکنفیزیکوشیمیاییاسترسهای

ازیاریبسکهاستشدهموجبفایدهبههزینهلحاظازآنهاجایگزینینبودنصرفهبهمقرونومکملهااینتهیهباالیهزینهموضوع،اینازنظرصرف

سربارشکلهبراآنهاباشندحاضرصرفاًحالتبهتریندروباشندنداشتهریزمغذیعناصرارگانیکمکملهایازاستفادهبهتمایلیطیورودامحوزهفعاالن

.بیفزایندغذاییجیرهبه

محصوالت شرکت



برخورداراالتریبزیستیتطابقودسترسیازجهاندرموجودمکملهایبهترینبامقایسهدرزابنتجارینامبا"پیشرفتههایکالتفناوری"اساسبرشدهطراحیمکملهای

واسترسهارابربدرزندهسیستمدفاعدردخیلپارامترهایبلکهشوندنمیبیومولکولهابهآسیبموجبتنهانهفناوریایناساسبرشدهطراحیساختارهایعالوهبه.هستند

میموجودملهایمکازناشیمحدودیتهایومشکالتفاقدفناوری،ایناساسبرشدهطراحیترکیباتبنابراین،.بخشندمیبهبودرا(اکسیدانتیآنتیدفاعمانند)آسیبها

تنششرایطدرحتیمنیایسیستمعملکردنیزورشدسطحمطلوبارتقایومتابولیسمبهبودعلتبهمکملها،اینشده،انجامبررسیهایاساسبرکهاینتوجهقابلنکته.باشند

.(مایزریاپتیمتابولیسمنقش)گردندمیتلفاتکاهشوراندمانحداکثرایجادنفعبهگلهدفاعیتوانارتقایموجب(دماییهایتنشمانند)محیطیهایاسترسوها

محصوالت شرکت

مکمل های خوراک دام و طیور و آبزیان، مکمل های کالته معدنی، نسل جدید مکمل ها( ب



مطلوبطحسبهآنرساندنوجاندارمتابولیسمبهبودباصرفاًوهورمونیهایتحریکوژنتیکیدستکاریبدونزابنهایمکملازاستفادهبا

اپتیمملتعادایجادطریقاززا،بنهایمکملمددبهواقعدر.استشدهمحققطیورودامهایگلهتولیداتکیفیتوکمیتهمزمانارتقاءرویای

.بدیامیکاهشنامطلوبهایویژگیوافزایشهمزمانطوربهگلهکیفیوکمیمطلوبهایویژگیزنده،موجودمتابولیکیسیستمدر

وهاماریبیبهابتالکاهشوتولیدکیفیتومیزانچشمگیرافزایشموجبکههستندهامکملجدیدنسلزا،بنطیورودامحوزههایمکمل

گرددمیطیورودامهایگلهدرتلفاتوقوع

محصوالت شرکت

مکمل های خوراک دام و طیور و آبزیان، مکمل های کالته معدنی، نسل جدید مکمل ها( ب



محصوالت شرکت

مکمل های خوراک دام و طیور و آبزیان، مکمل های کالته معدنی، نسل جدید مکمل ها( ب

(داممخصوص)7پلکسزابنمعدنیکالتهمکمل (طیورمخصوص)زاچیکبنمعدنیکالتهمکمل



محصوالت شرکت

مکمل های خوراک دام و طیور و آبزیان، مکمل های کالته معدنی، نسل جدید مکمل ها( ب

مکمل کالته معدنی  بن زا چیک

(مخصوص طیور)

مرغ بوقلمون بلدرچین کبک اردک



محصوالت شرکت

مکمل های خوراک دام و طیور و آبزیان، مکمل های کالته معدنی، نسل جدید مکمل ها( ب

7مکمل کالته معدنی بن زاپلکس

(مخصوص دام)

شترمرغ بز گوسفند گاو



محصوالت شرکت

مکمل های خوراک دام و طیور و آبزیان، مکمل های کالته معدنی، نسل جدید مکمل ها( ب

مغذی شامل همچنین شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق، بر اساس فناوری کالتهای پیشرفته، انواع مکملهای تک عنصری ریز

را تولید کبالت-کروم و بن زا–سلنیم، بن زا -مس، بن زا–منگنز، بن زا -روی، بن زا–آهن، بن زا -مکملهای کالته معدنی بن زا

رگ این مکملها جهت تنظیم جیره گله های دام، طیور و آبزیان در کارخانه های خوراک و بعضاً در دامداریها و مزارع بز. میکند

.استفاده میشود



مرغ گزارش عدم باقیمانده بن زاچیک در گوشت 

دانشگاه شهید بهشتی

محصوالت شرکت



ان در تهرطبیعی دانشگاه نتایج مطالعه انجام شده در پردیس کشاورزی و منابع 
در Availaبا مکمل 7خصوص مقایسه جذب عناصر معدنی از منبع بن زاپلکس

گاو هلشتاین

در ان دانشگاه تهرنتایج مطالعه انجام شده در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
ی خصوص اثر مکمل بن زاچیک بر عملکرد رشد و خصوصیات الشه مرغ گوشت



خصوص بهبود عملکرد و در  Poultry Scienceچاپ مقاله در مجله معتبر 
جذب عناصر ریز مغذی در شترمرغ با مصرف مکمل بن زا پلکس 

محصوالت شرکت



:استزیرشرحبه(زابن)پیشرفتههایکالتفناوریاساسبرشدهطراحیهایمکملاثراتبهمربوطمقاالتازعنوانچهار

محصوالت شرکت

مکمل های خوراک دام و طیور و آبزیان، مکمل های کالته معدنی، نسل جدید مکمل ها( 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



مصرفدستور

صورتبهمکملایندوز.باشدمیکنسانترهوخوراکدرمخلوطیاوروزانهآشامیدنیآبدرمحلولصورتبهاستفادهقابل(طیورمخصوص)زاچیکبنمکمل

(...وهایتامینومعدنی،ترکیباتکردنزیادیاکردنکمازاعم)جیرهترکیباتتغییربهنیازیمکملاینمصرفجهت.باشدمیمصرفدستورجدولطبقوروزانه

چنیندروداردراپرندهغذاییجیرهدرروتینمعدنیهایمکملجایبهجایگزینیقابلیتمکملاینحالعیندر.باشدمیسرکشکلبهآنمصرفروشونیست

.بودخواهدمصرفدستورجدولدرموجودمصرفدوزازباالترآنمصرفدوزشرایطی

رهکنسانتوخوراکدرمخلوطیاو(شیرخوارهایگوسالهجهت)شیرروزانه،آشامیدنیآبدرمحلولصورتبهاستفادهقابل(داممخصوص)7زاپلکسبنمکمل

بههکمعدنیموادحاویارگانیکمکملهایبهنیازیمکملاینمصرفزماندر.باشدمیمصرفدستورجدولطبقوروزانهصورتبهمکملایندوز.باشدمی

چنینردوداردرادامغذاییجیرهدرروتینمعدنیهایمکملجایبهجایگزینیقابلیتمکملاین.داشتنخواهید(...واویالمانند)شودمیاستفادهسرکشکل

.بودخواهدمصرفدستورجدولدرموجودمصرفدوزازباالترآنمصرفدوزشرایطی

محصوالت شرکت

مکمل های خوراک دام و طیور و آبزیان، مکمل های کالته معدنی، نسل جدید مکمل ها( ب



رویدادها.5



رویدادها

اولین بار در تاریخ برای  "RUSNANO"دارای درخواست انتقال تکنولوژی از کشور روسیه و تأسیس کارخانه در آن کشور توسط  

Hi-Tech  ایران



ر شرقبازدید جناب آقای آمادیو ، نماینده سازمان ملل و رئیس یونیدو در ایران از کارخانه شرکت دانش بنیان صدور احرا

رویدادها



2010-برگزیده جشنواره بین المللی نانوفناوری ریاست جمهوری ایران

رویدادها



رویدادها

دهها برنامه مختلف پخش شده خبری و زنده از صدا و حضور در 

سیمای جمهوری اسالمی ایران، به عنوان  تنها شرکت دانش بنیان 

خصوصی در بخش فناوری نانو در جهت فرهنگ سازی کاربرد 

پیشرفته های فناوری



سال های اخیرنمایشگاه بین المللی طی 4نمایشگاه داخلی و 40حضور در بیش از 

رویدادها



.حضور موفق در جشنواره های بین المللی نانو در کشورهای مختلف جهانی منجمله روسیه، ژاپن، کره جنوبی

رویدادها



سترالیاامالزی،جنوبی،کرهعمان،کویت،امارات،اردن،ترکیه،یونان،کشورهایبهایرانازانبوهبصورتنانوییمحصولصادرکنندهتنها
جهاندرکالتهنانوکودهایکنندهتولیدتنهاوفناوریمالکعنوانبه...واروگوئهآرژانتین،،کلمبیا

المللیبینوداخلیمقالههادهازبیشارائه

ولیدتوهواتلطیفهوا،آلودگیکاهشراستایدرخضراءکالتهنانوکودهایازکرجواصفهانتهران،هایشهرداریمختلفمناطقاستفاده
بیشتراکسیژن

رویدادها



ها و پروژه های ویژهبرنامه .6



برنامه ها و پروژه های ویژه

درمشارکتجلبراستایدر.باشدمیجهانمختلفکشورهایبهخودمحصوالتصادراتحالدراکنونشرقاحرارصدوربنیاندانششرکت

شرقاحرارصدورشرکتتولیدیمحصوالتازردهسهجهانیمعتبرهایشرکتازیکی(JV)مشترکگذاریسرمایهقالبدرالمللیبینسطح

بینتمشارکمعرضدرونمودهارزشگذاریدالرمیلیونصدچندمبلغبهرازابنطیورودامخوراکهایمکملوخضراءکالتهنانوکودهایشامل

.استدادهقرارالمللی



...و من اهلل التوفیق 


