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تاریخچه 2

1380

بررسی و مطالعات اولیه در نانو توسط دفتر همکاری های ریاست •
جمهوری

1382
هوریتشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو زیر نظر نهاد ریاست جم•

1384
(ساله توسعه فناوری نانو10سند )تصویب سند راهبرد آینده •



حوزه های ملی اولویت دار فناوری نانو 3

انرژی
نفت، گاز، پتروشیمی و سلول های خورشیدی سالمت آب، محیط زیست کشاورزی



نوضعیت آبهای تجدید پذیر در ایرا 4

(99-98)ساله 15متوسط بارش 

میلیمتر236
حجم نزوالت جوی

میلیارد متر مکعب400

درصد72.5تبخیر نزوالت جوی به میزان 

میلیارد متر مکعب290

آبهای تجدید پذیر–باقیمانده 
میلیارد متر مکعب110

م آب سطحی در دسترس و .م.م66)
(آب زیر زمینی. م.م.م44

و
ورودی آبهای مرزی

میلیارد متر مکعب13

کل حجم آب تجدیدپذیر
میلیارد متر مکعب120



1399وضعیت تأمین آب در سال  5

شرب

8.5

9%

صنعت

2.3

2%

کشاورزی

87.2

89%

مصارف آب

ارقام به میلیارد مترمکعب

منابع آب زیرزمینی 

برگشتی و 

…تجدیدپذیر

اضافه 

برداشت

5.8

منابع سطحی

44

45%

یمنابع زیر زمین

54

55%

منابع تأمین آب



یوضعیت تأمین آب چالش اصل 6

ر حجم آب قابل برنامه ریزی بالغ ب

می باشدمیلیارد مترمکعب 81

در حالیکه مصارف آب در حال حاضر

است میلیارد مترمکعب 98



شاخص فالکن مارک  7

1400سرانه آب تجدید شونده در 

1300تا 1000
مترمکعب برای هر نفر

1375سرانه آب تجدید شونده در 

2160
مترمکعب برای هر نفر

شرایطسرانه منابع آب ساالنه تجدیدپذیر میزان 

عدم بحران آب1700بیش از 

تنش آبی1700تا 1000بین 

کمبود آب1000تا 500بین 

فشار بسیار شدیدی آبیمترمکعب 500کمتر از 



بحران آب 8

یسطح تنش آب= 
میزان برداشت آب 

میزان منابع تجدید شونده 
12.5 %<25%<50 %<81.3= %

تنش آبی6.4.2شاخص 



راهبرد 9

:زی شودبرای پایداری و تعادل بین منابع و مصارف آب راهکارهای کلی زیر می بایستی برنامه ری

(شهری و روستایی، کشاورزی و صنایع)کاهش مصرف در بخش های مختلف •

افزایش تولید آب•



راهبرد 10

افزایش تولیدکاهش مصرف

نمک زداییبازچرخانی
کاهش تلفات 

خطوط لوله

کاهش مصرف 
گیمشترکین خان

کاهش مصرف 
اری مشترکین تج
و صنایع

کاهش مصرف 
کشاورزی



راهبرد 11

افزایش تولید آب با استفاده از منابع آب نامتعارف شامل

آب دریا•

آب لب شور زیرزمینی•

پساب صنایع•

پساب شهری•

زهاب کشاورزی•

آب فرایندی صنایع•

گر و عوامل آالینده دی( میلیگرم بر لیتر با باالتر50,000تا TDS)منابع آبهای نامتعارف حاوی انواع ناخالصی ها بصورت محلول 

ند تا برای انواع این منابع نیاز به درجه های مختلفی از تصفیه هست. می باشد( فلزات, ترکیبات آلی, هیدروکربن ها, مواد مغذی)

.کاربری های قابلبت مصرف داشته باشند



منابع  آب  نامتعارف 12

بودکمازبخشیجبرانبرایمهمهایگزینهازیکی

رزیکشاوبخشبویژهکشور،مختلفمصارفدرآب

26, زهاب کشاورزی

12, شور و لب شور سطحی

5.5, فاضالب خانگی

1.7, شور و لب شور زیرزمینی

1.5, رواناب شهری

0.2, پساب صنعتی

میلیارد مترمکعب در سال-حجم منابع آب نامتعارف

1379یارقلی،



حل مسئله 13

0.5-0.05 (مدیریت تقاضا)کاهش تقاضای آب از طریق حفاظت و افزایش راندمان  ها •

0.6-0.3 تصفیه و بازچرخانی آب برای استفاده کشاورزی•

0.7-0.45 نمک زدایی از آبهای لب شور برای استفاده کشاورزی•

0.85-0.55 توسعه منابع آب و استحصال آب اضافی جدید•

1.5-1 نمک زدایی آب شور دریا•

قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در شرایط و گزینه های مختلف 

مجلسهایپژوهشمرکز

دارپایتوسعهوآبمنابعمدیریت

ردالبهقیمت



14

آزمایشگاه و نمایشگاه 

پویای آب



15

نیاز و تقاضای جدید نیاز و تقاضای برامده از جامعه یا بازار

فناوری جدید فناوری و محصوالت پیشرفته و جدید

خلق ایده عهتحقیق و توس مونهتولید پیشن یتولید صنعت توسعه بازار ارصنعت و باز

تفاهمنامه همکاری با 
سازمان محیط زیست

تفاهمنامه همکاری با 
شرکت آب و فاضالب

مشارکت با شرکت های بزرگ

حمایت از طرح ها با مشارکت شتابدهنده ها

برنامه درون زا

نانو استارت آپ

برنامه چالش

شبکه تبادل فناوری

آزمایشگاه پویای آب نمایشگاه پویای آب

مطالعات رصد فناوری

انمایشگاهها و رویداده

مشارکت در تدوین 
استانداردها

مطالعه اسناد باالدستی

نظرات کارشناسان متخصص
تآب و فاضالب و محیط زیس

ل مطالعه اسناد سازمان های مرتبط از قبی
...کارگروه تخصصی آب، خشکسالی و 



موانع توسعه فناوری در صنعت آب 16

:کردمعرفیزیرمورد5درمیتوانراآبصنعتدرفناورانهایگلوگاهوموانع

فناورانمالیمنابعکمبود•

آبصنعتدرجدیدهایفناوریازاستفادهمقبولیتعدم•

پایلوتونمایشمراکزکمبود•

کارانهمحافظهتأمینوخرید•

نهاییویکپارچهراهکارارائهبرایفناورانمهندسیوفنیتوانکمبود•



فتعری-آزمایشگاه و نمایشگاه پویای آب 17

استآبمحوریتباهاپلتفرمودموهاواقعیمحیط•

(آبمتولیانجملهاز)ذینفعانتعهدومشارکتحاصل•

راه حل هاازترکیبیاثباتوآزمایش،توسعه،برای"میدانیآزمایشگاه"و•

.استآبارزشبراساسنوآورانهسیاست هایوجدیدوکارکسبمدل هایباترکیبهمچنین•



اهداف-آبآزمایشگاه و نمایشگاه پویای  18

صنعتینیمهدمویسطحتافاضالبوآبتصفیهپیشرفتههایفناوریتوسعه•

هانوآوریهایتیمافزاییهمومشارکت•

کشورفاضالبوآبصنعتنیازهایرفعبرایبرایبهینهراهکارهایعنوانبههادموینمایش•

آبحوزهدرالمللیبینوملیسطحدرنوینهایآوریفنرصد•



دهپایلوت های نصب ش-آبآزمایشگاه و نمایشگاه پویای  19
با حمایت معاونت علمی و ستاد نانو

انو حذف فلزات سنگین با جاذب ن
اردبیلذرات اکسید آهن 

زدایی آب های نمکسیستم
شوشلب شور 

نراتور هوادهی پیشرفته  با استفاده از ژ
یطریهقنانو حباب تصفیه خانه فاضالب 

حذف بو تصفیه خانه فاضالب
یه خانه با فناوری نانو جاذب بو تصف

(در حال مذاکره)پردیسفاضالب 
زدایی پساب های نمکسیستم

کاشاناسمز معکوس 

های حذف کدورت و بارمیکروبیسیستم
با فناوری غشای سرامیکی در 

(در دست اقدام)سیستان و بلوچستان 

فرمهینهای حذف نیترات سیستم



گروه های فناوری-آبآزمایشگاه و نمایشگاه پویای  20

توسعه سیستم های شیرین سازی
یوب، اسمز معکوس، هالوفایبر، نانوت: توسعه غشا)

...(گرافن و 

کیفی توسعه سیستم های اندازه گیری و پایش کمی و
آب توسعه آب دیجیتال و اینترنت اشیاء در صنعت)

(شامل  سنسور و کیت های صنعتی و خانگی

طراحی انواع مواد پیشرفته
شامل انواع جاذب، مواد گندزدا، ضد خوردگی و )

(مواد منعقدکننده

ب و طراحی تجهیزات پیشرفته با هدف افزایش بهره وری در صنعت آ
شامل نجهیزات کاهش هدررفت آب و انرژی، کاهش مصرف)فاضالب 

(آب خانگی و صنعتی، افزایش راندمان تصفیه آب و فاضالب

A

B

C

D



شهداد کرماندریاچه 

راه های ارتباطی

www.linkedin.com/in/alireza-ghazizadeh: لینکدین

09120045662موبایل 

09120045662اپ واتس 

/https://nanoindustry.ir: وبسایت

alireza.ghazizadeh@gmail.com: ایمیل



با سپاس از توجه شما


