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شرکت ایمن آب کاژه، متخصص در طراحی و مهندسی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضالب می باشد، 
ایجاد ساختارهای مناسب مدیریتی و  و  ایرانی  از مدیران و متخصصان  بهره گیری  با  اولیه شرکت  هسته 
تخصصی شکل گرفته که با بیش از یک دهه تالش و فعالیت مستمر و با بهره گیری از کادری مجرب و 
متخصص کارآمد توانسته است خدمات مربوط به مشاوره، ساخت، نصب و تامین تجهیزات پروژه های مختلف 

صنایع آب و فاضالب و صنایع جنبی مرتبط به آن را به مرحله اجرا درآورد.

          این شرکت با استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت، محیط زیست، 
آموزش، رضایت مندی مشتری و HSE نفت به عنوان یکی از برترین شرکت های تخصصی توانسته 
است با ارائه محصوالت و خدماتی با کیفیت برتر، عالوه بر پیشرو بودن در بهره گیری از دانش فنی 

روز، سهمی شایان در ارائه الگویی موفق از توان بخش خصوصی در کشور باشد.

        اهداف

• ارائه خدمات و موثر باکیفیت، منطبق با جدیدترین استانداردهای روز دنیا.	

• سرلوحه قراردادن مشتری مداری در راستای ارائه خدمات هماهنگ و اثربخش.	

• ارتقاء سطح دانش علمی و توانمندی های کارشناسان مجموعه.	

• ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات از طریق رعایت استانداردها و پروتکلهای داخلی،  	
کشوری و بین المللی.

   رسالت

رسالت شرکت  ایمن آب خدمت رسانی به بهترین گونه و در باالترین سطح ممکن از نظر کیفی و کمی و بر 
اساس آخرین استاندارد ها به صاحبان صنایع ، شرکت ها، ارگان ها و ...است. گام برداشتن در جهت تامین و 
جلب رضایت مشتریان مطابق با فن آوري روز دنیا و افزایش رضایت مندی و اجرای صحیح مشتری مداری از 

اصول کاري این شرکت می باشد.
ارزشمند حاذق ترین مدیران، مشاوران و مهندسان و کادر فنی مجرب  از تجارب و دانش  این راستا  ما در 

استفاده مي کنیم.

چشم انداز

ما بر آنیم تا به عنوان برترین شرکت تخصصی در زمینه تصفیه آب و فاضالب با ارائه محصوالت و خدمات با 
از فن آوری هاي نوین و  بر پیشتازی در استفاده  برتر و مناسب ترین قیمت شناخته شویم و عالوه  کیفیت 

خدمات رسانی عالي، ارائه دهنده الگویي موفق از توان بخش خصوصی در کشور باشیم.

فعالیت شرکت

	 مشاوره، طراحی و ساخت واحد های آب شیرین کن اسمزمعکوس با بهره گیری از دانش فنی و تکیه بر
اصول و مبانی علمی.

	.ارائه پروپوزال های فنی و اقتصادی برای طراحی و ساخت
	.انجام مطالعات امکان سنجی، پروژه های شبیه سازی، طراحی و ساخت
	:بررسی و خدمات مشاوره برای بهره برداران آب شیرین کن های اسمزمعکوس شامل

- ارزیابی اشکاالت موجود و ارائه پیشنهادات جهت رفع مشکل.
- بررسی و دالئل گرفتگی غشاء و ارائه راه حل برای رفع مشکل.

	 و ورزشی  تفریحي،  در مکان هاي  استفاده  مورد  آشامیدنی، آب  آبهای  انواع  پاالیش  امور  در  مشاوره 
صنعتی، آبهای مورد استفاده جهت موارد خاص و سیستم های تصفیه فاضالب.

	.تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز طرح های آب و فاضالب
	)تامین کننده مواد جلوگیری از رسوب در دستگاه های آب شیرین کن اسمزمعکوس )آنتی اسکاالنت
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فن آوری اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون از نظر کارایی زیاد و مقرون به صرفه بودن فرآیند، به عنوان انتخابی در 
دسترس و متداول در شیرین کردن آبهای شور آبیاری در صنعت کشت و صنعت شناخته شده است. سیستم 
های نمک زدایی RO و NF کوچک و بزرگ می توانند بیشترین کارآیی را برای منابع آب شور و لب شور داشته 

باشند.
مشخصات آب های تولید شده، با متداولترین استانداردهای اجرایی کیفیت آب آبیاری مطابقت می کند.

)NF( نانوفیلتراسیون
نانو فیلتر به فرآیند ممبرین خاصی گفته می شود که در آن ذرات با اندازه تقریبی 1 نانومتر دفع می گردد. 
ممبرین نانوفیلتر مانع کاملی برای عبور نمک های حل شده نمی باشد و بر اساس نوع نمک و نوع ممبرین، نفوذ 

پذیری نمک می تواند کم با زیاد گردد. 
با این فن آوری مولکول های آلی که دارای وزن مولکولی بزرگ تر از 400-200 هستند و نیز نمک های محلول 
تا حدود 20 تا 98% جدا می گردند. نمک هایی که یون های تک ظرفیتی دارند ) مانند کلرید سدیم یا کلرید 

کلسیم( از20 تا80% و یون های دو ظرفیتی )مانند سولفات منیزیم( بالغ بر 90 تا 98% جدا می شوند.

 )RO(اسمزمعکوس
اسمزمعکوس عالی ترین سطح از بین روش های فیلتراسیون می باشد، ممبرین RO به عنوان یک مانع برای تمام 
نمک های محلول و مولکول های غیرآلی و مولکول های آلی با وزن مولکولی بیش از 100 عمل می کند. به عبارت 
دیگر فقط مولکول های آب به طور آزاد از میان ممبرین عبور کرده و جریان خالص را تولید می کنند. عملیات 

حذف نمک های حل شده به مقدار 95 تا 99% انجام می پذیرد.
کاربرد RO بی شمار و متنوع می باشد و شامل نمک زدایی از آب دریا و آب لب شور جهت مقاصد آشامیدنی، 
بازیافت پساب، فرآیندهای غذایی و نوشابه سازی، خالص سازی آب شرب خانگی و آب فرآیندهای صنعتی می باشد.

Reverse Osmosis & Nano Filtration Systems
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با ورود نسل فن آوری ها به عرصه کشاورزی و الگوی صحیح کشت و کار منجر به وقوع انقالب سبز و گذر 
از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی گردیده است، که شاهد افزایش چشمگیری در کیفیت و کمیت 

محصوالت کشاورزی بوده ایم.
در این بین فرآیند شیرین سازی آب به روش اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون به عنوان یک فن آوری پیشتاز 

به خوبی جایگاه خود را در علوم کشاورزی به اثبات رسانیده است.

فرآیندهای شیرین سازی آب آبیاری
با تکنولوژی اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون
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محصوالت با کیفیت تنها با استفاده از آب 
آبیاری با کیفیت به دست می آیند.

آبی را که ما برای زراعت بکار می بریم هیچ وقت بصورت خالص وجود 
نداشته و همواره محتوی مقداری مواد حل شده با معلق می باشد.

از  مانع  نکند  تجاوز  معینی  حد  از  که  جایی  تا  آب  های  ناخالصی 
مصرف آن در آبیاری نمی شود.

یک آب ممکن است برای یک گیاه خاص و در یک خاک بخصوص 
مناسب نباشد، اما همان آب را ممکن است بتوان برای یک گیاه دیگر 
و یا خاک دیگری بخوبی استفاده نمودو یا اینکه با مصرف آن، فقط 

مقداری کاهش محصول داشته باشیم.

در ضمن کیفیت آب مهمترین عامل در فرآیند فتوسنتز است. نقش 
آب در فتوسنتز از طریق تاثیر آن بر باز و بسته شدن روزنه ها ظاهر 
می شود. شوری آب در طی فصل رشد باعث افزایش امالح نمکی در 
محدوده ریشه و برگ گیاهان شده، این امر از شدت فتوسنتز می کاهد. 
و درنتیجه این امر سبب کاهش رشد رویشی، کاهش گلدهی و میوه دهی 

و حتی خشک شدن درختان در ابتدای فصل رشد بعدی می شود.

آب به طور ذاتی فاقد کیفیت است و این ما هستیم که با توجه به 
الگوی صحیح کشت و کار  بر حسب گیاه و خاک برای آب آبیاری 

کیفیت خاصی قائل می شویم.

آنچه از نظر کشاورزی در رابطه با کیفیت آب مطرح می باشد تاثیر 
آن بر گیاه و خاک است. این تاثیر ناشی از ناخالصی های فیزیکی و 

شیمیایی موجود در آب می باشد.

غلظت و ترکیبات مواد حل شده در آب است که بیشترین تاثیر را بر 
رشد گیاه یا خصوصیات خاک دارا می باشد. کیفیت آب آبیاری را از 
نظر تامین آن بر رشد گیاه می توان به وسیله خصوصیات شیمیایی 

ذیل مورد بررسی قرار داد:

*  شوری یا غلظت کل نمک های حل شده در آب.

*  سدیمی بودن یا غلظت سدیم موجود در آب نسبت به 
سایر کاتیون ها.

* غلظت عناصر ویژه مانند بور یا دیگر عناصری که ممکن            
است برای رشد گیاه سمی باشد.

www.imenab.org*  مواد معلق.
Info@imenab.org
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و  محصول  مقدار  روی  بر  آبیاری  آب  کیفیت 
حاصل خیزی و محافظت از محیط زیست تاثیر 

مستقیم دارد.

پسته گیاهی است که از دیرباز در ایران کشت و پرورش داده شده 
است. با توجه به سابقه طوالنی کشت پسته ایران، پسته کاری در 
موجب  امر  این  است.  یافته  چشمگیری  توسعه  اخیر  دهه های 
افزایش روز افزون سطح زیر کشت پسته گردیده است؛ به طوری 
هکتار     حدود 530000  ایران  پسته  زیر کشت  امروزه سطح  که 

می باشد.
های  باغ  احداث  برای  وسیع  سرمایه گذاری های  رغم  علی  اما   
آب  محدویت  دلیل  به  مناطق  از  خیلی  در  آن  گسترش  پسته، 
عملی نیست و به دلیل برداشت کم محصول در هر هکتار تولید 
از  یکی  کند.  پیدا  رشد  تقاضا،  همپای  نتوانسته  پسته  محصول 
کشت،  زیر  سطح  در  پسته  برداشت  بودن  پایین  اصلی  عوامل 

کیفیت و کمیت آب می باشد.

 آب به عنوان یک ماده حیاتی جهت زنده ماندن و انتقال موادغذایی 
نمو و عملکرد  تلقی می گردد که در رشد و  یک عنصر ضروری 
امر  این  از  نیز  پسته  گیاه  و  می کند  ایفا  موثری  نقش  گیاهان 

مستثنی نمی باشد.

استفاده از آب، با کیفیت خوب باعث رشد مطلوب و افزایش کمی 
و کیفی محصول پسته می گردد. کیفیت آب از شاخص های مهم 
برای افزایش عملکرد می باشد به طوری که بین عملکرد محصول 
پسته و شوری آب و خاک رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارتی 
افزایش شوری آب در طی فصل رشد باعث افزایش امالح نمکی 
در محدوده درختان شده و همین امر سبب کاهش رشد رویشی، 
گل دهی و میوه دهی و حتی خشک شدن درختان در ابتدای فصل 
رشد بعدی می شود. از این رو الگوی صحیح کشت و کار و استفاده 
از آب با EC پایین )آب شیرین( باعث افزایش کمیت و کیفیت 

تولید و برگشت سریعتر سرمایه می گردد.

 EC الگوی صحیح کشت و کار و استفاده از آب با
و  تولید  کیفیت  و  کمیت  افزایش  باعث  پایین 

برگشت سریعتر سرمایه می شود.

شرکت ایمن آب کاژه
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مهمترین عالمت آفت محصول کشاورزی به 
استفاده از آب شور، کاهش رشد و پایداری 

معمول محصول می باشد.

فاکتورهای تاثیرگذار در کیفیت آب آبیاری

عوامل و فاکتورهای زیادی در کیفیت آب آبیاری تاثیر دارند، برخی از 
این فاکتورها عبارتند از: PH، قلیائیت، میزان نمک های محلول و مقدار 

عناصر کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، فسفات، مواد معلق و ......

الگوی صحیح کشت و کار این امکان را فراهم می کند که کیفیت آب 
را اصالح کرده و باعث افزایش کمیت و کیفیت تولید و برگشت سریعتر 

سرمایه گردد

بتواند  و تکنیک هایی که  از روش ها  استفاده  نکات فوق  به  توجه  با 
آبیاری با آب شیرین را تحقق ببخشد ضروری است. 

www.imenab.org
Info@imenab.org

شرکت ایمن آب کاژه

محصوالت با کیفیت تنها با استفاده از آب آبیاری با کیفیت به دست   
از منابع آب  اینکه آب آبیاری  می آیند. در یک منطقه معین بسته به 
سطحی یا زیرزمینی تامین شده باشند، دارای مشخصه کیفی متفاوتی 

خواهد بود.

اندازه گیاهان می شود،  آب بی کیفیت در آبیاری نه تنها باعث کاهش 
بلکه خصوصیات ساختمانی، سطح برگ ، اندازه سلول ها و حجم منافذ  

بین سلولی کاهش پیدا می کند.

از  را به طور مستقیم  آبیاری می تواند رشد گیاه  کیفیت شیمیایی آب 
طریق مسمومیت یا کاهش عملکرد و یا به طور غیر مستقیم از طریق 
مقدار ارزش غذایی تحت تاثیر قرار دهد. اطمینان از تناسب کیفیت آب 
تولید  به هزینه های  با توجه  تولید محصوالت گلخانه ای،  برای  آبیاری 

محصول از اهمیت زیادی برخوردار است.



تهران، خیابان سمیه، بعد از چهار راه بهار 
بن بست خوانساری، پالک 6 واحد 23 
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