
 گروه اکولوژی و کنترل آلودگی محیط:های توانمندی

 و عملیاتیهای صنعتی های آب در محیطپايش انواع آالينده 

 

  و عملیاتی ای در مراکز صنعتیهای گلخانهها و گازشناسايی کلیه منابع انتشار آاليندهپايش و 

 های هوا و گازهای گلخانهآاليندهدهی افزار بومی محاسبه و گزارشاندازی نرمتوسعه، نصب و راه( ایPEMSYS) 

 ایهای هوا و گازهای گلخانههای هوا با بررسی کمی و کیفی منابع انتشار آاليندهسازی پراکنش آاليندهشبیه 

 تدوين استراتژی های کنترل آلودگی از طريق شناسايی نقاط بحرانی آالينده ها 

 

 

 های تراز صوتینقشه سازی انتشار آلودگی صوتی و تهیهشبیه 

 

 زيستی از جمله کاربرد نانومواد در کاهش های محیطهای نوين جهت کاهش و حذف آاليندهتوسعه فناوری

 صنعتی و...های لکه نفتی )بوم و پد( در مقیاس نیمهبها، تولید جاذآالينده



 

 زيستیهای محیططراحی و ساخت انواع حسگرهای تشخیص کمی و کیفی آالينده 

o  گیری میزان اندازه دستگاه پرتابلساختCOD فلزات سنگین، ترکیبات فنلی، لکه نفتی در آب و ،

 پساب

o ساخت دستگاه پرتابل اندازه گیری غلظت انواع گازهای آالينده شامل  VOC ،BTEX ،NO ،2SO ،CO ،

2O ،CH4 ،S2H 

 های گیری آاليندهسازی و توسعه حسگرهای پرتابل تشخیص و اندازه تجاری سازی، استقرار سامانه برخط،بهینه

 در صنعت زيستیمحیط



 



 



 



  استفاده از سموم شیمیايی دوستدار محیط مديريت و کنترل آفات بهداشتی و صنعتی در مجموعه صنعت نفت و

 زيست و کم خطر

 



  در مجموعه صنعت نفت و توسعه روش های سازگار با محیط زيست های هرزعلفمديريت و کنترل 

 

 ( ارزيابی اثرات زيست محیطیEIA با هدف کاهش اثرات منفی توسعه بر محیط )زيست 

 ( ارائه برنامه مديريت محیط زيستEMP) 

 حیطیمهای زيستالمللی و مشارکت در اجرای پروژه های مربوط به کنوانسیوناز ظرفیت های بین استفاده 

 

 های شاخص گروه اکولوژی و کنترل آلودگی محیط:پروژه

 عیین مکان بهینه ايستگاه های پايش هوا و پايش و مدلسازی آالينده های هوا در منطقه عسلويه 

  1401و 1400پايش کیفیت هوای محیط در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس در سال 

 تهیه نقشه تراز صوت در منطقه عسلويه 

  ساخت آنااليزر تشخیص ترکیبات مرکاپتان جهت نصب در ايستگاه تقلیل فشار گاز شرکت گاز هرمزگانطراحی و 

  طراحی و ساخت آنااليزرهایH2S  وSO2  جهت پايش آنالين گازهای فرايندی در واحدSRU  و شیرين سازی

 گاز انستیتو



 و آنالیز کلیه مواد بودارکننده مصرفی در  فاز تکمیلی توسعه و ارتقا آنااليزر ترکیبات مرکاپتان به منظور تشخیص

 شرکت ملی گاز ايران

 صیتشخ رفعالیو ساخت نمونه بردار غ یطراح SO2 در هوا 

 دستیابی به فرموالسیون ترکیبات پراکنده ساز )ديسپرسانت( جهت کاهش آلودگی نفتی دريا 

  مجدد از آن هاارزيابی کیفی و کمی انواع پساب در منطقه عسلويه و امکان سنجی استفاده 

 پايش کیفی و کمی پساب های تخلیه شده به خلیج فارس و رسوبات نوار ساحلی در منطقه ويژه 

 شرکت مخرب در  کيولوژیدر کنترل عوامل ماکروب یکيولوژیو ب يیایمیکنترل ش یکاربرد روش ها سهيمقا

 اکتشاف تيريمد

 اکتشاف تيريشرکت مد یسازگار مناطق صنعت ستيز یها ونیهرز با فرموالس یو کنترل علف ها يیشناسا 

  ارزيابی فرموالسیون های جديد علف کش با مواد هم افزا جهت کنترل علف های هرز و حفاظت از خاك مناطق

 صنعتی شرکت لوله و مخابرات نفت ايران منطقه خوزستان

 خطوط لوله و مخابرات نفت  - منطقه یبوم یها ینفت با استفاده از باکتر یاتیمناطق عمل یکنترل آفات صنعت

 منطقه لرستان و خوزستان رانيا

 خطوط لوله و مخابرات لرستان و تهرانشرکت کنترل بیولوژيکی آفات بهداشتی توسطه سويه های بومی  مناطق صنعتی 

 وزارت  یدر اماکن و باشگاه ها یجهت کنترل آفات بهداشت یدودزا و خوراک یحشره کش ها یقیاثر تلف یابيارز

  نفت

 گزارش  هیو ته یستيز طیاثرات مح یابيارزEIA  وEMP شازند ینینفت امام خم شگاهيکک پاال دیطرح تول 

 رود نهيبستر رودخانه زر یمطالعه پلوم آلودگ 

 زيستی المللی ژاپن در تدوين برنامه مديريت محیطهای بینتعامل با سازمان همکاری 

 های تولید پاك )کاهش و کمینه کردن پسماندها( در صنعت نفت و ارائه به بخش هایتهیه اسناد باالدستی روش

 حاکمیتی جهت اجرا

 اسناد باالدستی حذف استفاده و مديريت پسماندهای حاصل از مصرف جیوه در صنعت پتروشیمی تهیه 

 


