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مقدمه
ــن  ــه از تدوی ــاد ک ــا نه ــه پ ــن عرص ــی در ای ــران در حال ــذرد. ای ــو می گ ــاوری نان ــم و فن ــعه عل ــرای توس ــور ب ــزم کش ــال از ع ــون 19 س ــم اکن ه
ــه  ــد ســالی بیشــتر نمی گذشــت امــا جامعــه علمــی کشــور و ب ــاوری چن ــم و فن ــو در کشــورهای داعــی عل ــاوری نان برنامه هــای توســعه فن
تبــع آن فنــاوران و صنعتگــران بــا ایــن فنــاوری آشــنایی نداشــتند و متخصصــان داخلــی در ایــن فنــاوری انگشــت شــمار بودنــد. عــاوه بــر آن 
زیســت بوم نــوآوری، کمتــر رشــد یافتــه بــود و صنایــع موجــود، آمادگــی الزم را بــرای جــذب فناوری هــای پیشــرفته نداشــتند. در ایــن میــان، 
عــزم نخبــگان و سیاســت گذاران فنــاوری نانــو بــر آن شــد کــه توســعه ایــن فنــاوری، براســاس یــک الگــوی پیشــرفت بومــی و درون  زا، ضمــن 
اشــراف و تســلط علمــی، راه تولیــد ثــروت و دســتیابی بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی را همــوار ســازد. فناوری نانــو بــا تأثیــر بــر تمــام صنایــع 
ــش  ــی را پی ــیار بزرگ ــازار بس ــم ب ــه  دوم، حج ــد در مرحل ــوالت جدی ــاد محص ــن ایج ــه  اول و همچنی ــود در مرحل ــوالت موج ــود محص ــا بهب ب
روی جهــان قــرار داده اســت. بــازار فنــاوری نانــو در ایــران نیــز در ســالیان اخیــر رشــد پرشــتاب و قابــل توجهــی داشــته و همــه حوزه هــای 
صنعتــی را در بــر گرفتــه اســت. یکــی از الزامــات پیشــرفت فنــاوری نانــو در کشــور، پایــش مــداوم مســیر تجاری ســازی فناوری هــای نانــو در 
بســتر بنگاه هــای اقتصــادی اســت. در ســال های اخیــر ایــن پایــش بــه صــورت دوره ای و بــه شــکل پیمایــش بــازار محصــوالت فنــاوری نانــو 
توســط ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو صــورت گرفتــه اســت. تحلیــل اقتصــادی شــرکت های فنــاوری نانــو و شــناخت وضعیــت بــازار کاالهــا 
ــج ایــن پیمایــش، ضمــن ترســیم  ــد داخــل از مهم تریــن اهــداف ایــن پیمایــش هســتند. انتظــار مــی رود نتای ــو تولی ــاوری نان و خدمــات فن

وضعیــت شــاخص های اقتصــادی پیشــرفت فنــاوری نانــو در کشــور، پاســخگوی نیازهــای مخاطبــان زیــر باشــد:

برنامه ریزان توسعه فناوری و نوآوری
 ارزیابی اثربخشی سیاست ها و ابزارهای حمایتی توسعه و تجاری سازی فناوری

 شناسایی روندها برای تعیین حوزه های اولویت دار صنعتی و بازار

صنعتگران و سرمایه گذاران
 شناسایی روندهای تجاری سازی محصوالت نانو و جهت گیری بازار کشور

 شناخت حوزه ها و صنایع دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری

فناوران و شرکت های نوپا
 شناخت پتانسیل های صنایع موجود در جذب فناوری و ظرفیت تجاری سازی صنایع

 شناخت قابلیت تجاری سازی فناوری های مختلف نانو

پژوهشگران مطالعات توسعه فناوری و بازار
 در دسترس قرار دادن داده های الزم برای تحقیقات بازار
 تدقیق تحلیل های مبتنی بر زیست بوم فناوری و نوآوری
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گان کلیدی1 تعاریف واژ

فناوری نانو
 اســتفاده از دانســته های علمــی در دســتکاری و کنتــرل مــاده، غالبــا در مقیــاس نانــو )ترجیحــا 1 تــا 100 نانومتــر(، بــرای بهره بــرداری از پدیده هــا 
و خــواص وابســته بــه ســاختار و انــدازه. ایــن خــواص متمایــز بــا خــواص اتم هــا و مولکول هــای منفــرد و غیرقابــل برون یابــی از شــکل تــوده 

همــان مــاده هســتند. 

کاالی فناوری نانو
 هر نوع کاالیی که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر فناوری نانو است و یا با فناوری نانو بهبود یافته باشد.

( فناوری نانو ابزار )تجهیز
 ابــزاری کــه بــرای ســنجش مســتقیم یــا غیرمســتقیم  انــدازه در محــدوده نانــو مقیــاس )ترجیحــا 1 تــا 100 نانومتر( و یا ســنجش مشــخصه/ 

ویژگی هــای فیزیکــی، شــیمیایی و زیســتی نانوشــئ، دســتکاری، ســاخت و یــا تولیــد نانومــاده اســتفاده می شــوند.

خدمت فناوری نانو
 خدمتی که برای ارائه آن از علم نانو و یا فناوری نانو استفاده می شود.

محصول فناوری نانو
 شامل کاالی نانو و خدمات نانو می شود.

شرکت فناوری نانو
 به شرکتی می گویند که حداقل در یکی از زمینه های تولید کاالی فناوری نانو، ابزار نانو یا ارائه خدمت فناوری نانو فعالیت می کند.

بازار فناوری نانو
 شامل بازار کاالها، ابزار و خدمات فناوری نانو می شود.

1-استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱۴۵ )۱۳۹۵(: فناوری نانو - واژه نامه - شاخص های علم، فناوری و نوآوری
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روش اجرای پیمایش

هدف
توســعه بــازار فنــاوری نانــو و افزایــش رقابت پذیــری صنایــع داخلــی بــا اســتفاده از فنــاوری    نانــو جــزء اهــداف اصلــی 
برنامــه توســعه فنــاوری نانــوی ایــران در ســال 1412 اســت. لــذا داشــتن آمــار و اطاعــات دقیــق و تحلیــل درســت بــازار و 
 صــادرات ایــن محصــوالت، یکــی از ملزومــات سیاســت گذاری و برنامه ریــزی بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف  اســت. بــه 
همیــن منظــور ســتاد فنــاوری نانــو در ایــران هــر ســال پیمایشــی از شــرکت های تولیدکننــده محصــوالت و تجهیــزات 

نانــو در ســطح ملــی انجــام می دهــد. بــه  طــور کلــی، اهــداف اصلــی ایــن پیمایــش عبارتنــد از:

 تحلیل اقتصادی بازار محصوالت و خدمات شرکت  های نانو؛
 اندازه گیری شاخص های اقتصادی سند ده ساله دوم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو؛

 کمک به تحلیل راهکار توسعه صنعتی در حوزه نانو و مقایسه های بین بخشی.

بدیهــی اســت ارائــه تصویــر واقعــی از اقتصــاد  نانــوی کشــور بــه مدیــران شــرکت ها و ســرمایه گذاران، بــه عنــوان 
بازیگــران اصلــی عرصــه فناوری نانــو، تأثیــر به ســزایی بــر مســیر آتــی  توســعه ایــن فنــاوری در کشــور خواهــد داشــت.

روش جمع آوری داده ها
بــا تکمیــل فرم هــای طراحــی شــده براســاس تعاریــف موجــود در  بــه مشــارکت در سرشــماری  دعــوت رســمی 
ــات  ــده خدم ــده و ارائه دهن ــرکت های تولیدکنن ــرای ش ــاپ اول 1395، ب ــماره 21145، چ ــه ش ــران ب ــی ای ــتاندارد مل اس
نانــو، جمــع آوری اطاعــات محصــوالت نانــو و ســپس راســتی آزمایی و رفــع نقایــص آن هــا از طریــق تعامــل بــا 
ــاس  ــازار براس ــات ب ــای تحقیق ــتفاده از روش ه ــا اس ــن ب ــا تخمی ــو ی ــتاد نان ــه در س ــان مربوط ــا کارشناس ــرکت ها ی ش

یافته هــای موجــود و معتبــر

بازه زمانی اجرای پیمایش
خرداد تا آبان 1401
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گی آن ها بنگاه های هدف و ویژ
ــاس  ــی نانومقی ــدف )1400( گواه ــال ه ــه در س ــو ک ــات نان ــده خدم ــوالت و ارائه دهن ــده محص ــرکت های تولیدکنن ش

ــاوری نانــو داشــته اند. ــر از طــرف واحــد نانومقیــاس ســتاد فن معتب

یید اعتبار
ٔ
نحوه تا

اســتفاده از داده هــای منابــع معتبــر دیگــر از قبیــل اطاعــات کاالهــای صادراتــی گمــرک، شــرکت های دانش بنیــان و 
همچنیــن از طریــق تجربــه و شــناخت رابــط شــرکت در کارگــروه صنعــت و بــازار ســتاد نانــو

روش  و ابزار آمارگیری
پیمایــش: ارســال و تکمیــل فرم هــای آمارگیــری 1 )حــاوی آمــار فــروش و صــادرات شــرکت( و 2 )شــامل جزئیــات 

و...( انســانی  نیــروی  ســرمایه گذاری،   فــروش، 

تحقیــق در بــازار: در برخــی از حوزه هــا ماننــد شــیرآالت بهداشــتی، کاشــی های تزیینــی یــا نانوپولیــش و یــا نانوکاتالیســت ها 
کــه نــرخ مشــارکت شــرکت ها در طــرح پاییــن اســت یــا تعــداد زیــادی از شــرکت های تولیدکننــده بــه دالیــل مختلــف بــرای 
گرفتــن گواهــی نانومقیــاس بــه ســتاد نانــو مراجعــه نمی کننــد، حجــم فــروش و صــادرات حــوزه مربوطــه بــا اســتفاده از 
روش هــای تحقیقــات بــازار و براســاس یافته هــای موجــود و معتبــر ماننــد مشــخصات فنــی و عملکــرد حقیقــی دســتگاه یا 
تجهیــزات تولیــد محصــول نانــو یــا نانومــاده اولیــه مصرفــی در تولیــد محصــول نهایــی کــه خــود دارای گواهــی نانومقیاس 
هســتند، حتی مصاحبه و مشــاوره با نهادهای مرجع آن حوزه مانند انجمن شــیرآالت بهداشــتی تخمین زده می شــوند.

نرخ پاسخگویی
از 324 شرکت هدف 237 شرکت )73 درصد( در طرح مشارکت کردند.

نحوه پیگیری
تماس تلفنی یا از طریق رابط حوزه صنعتی مرتبط با شرکت مورد نظر در ستاد نانو
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روند صنعتی سازی و توسعه بازار فناوری نانو در ایران )1392-1400(
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نمــودار بــاال شــامل محصــوالت نانویــی و دســتگاه یــا تجهیــزات نانــو می شــود. محصــول نانویــی بــه هــر نــوع محصــول حــاوی 
نانومــاده کــه کارکــرد یــا خاصیــت آن بــا فنــاوری نانــو بهبــود یافتــه و یــا مبتنــی بــر فنــاوری نانــو باشــد گفتــه می شــود کــه اثبــات 
ــه  ییدی

ٔ
ــی و تا ــو بررس ــتاد نان ــوالت در س ــی محص ــد ارزیاب ــط واح ــاس توس ــن مقی ــی از ای ــواص ناش ــا و خ ــی آن ه ــاس نانوی مقی

نانومقیــاس بــه آن هــا اعطــا می شــود. مجمــوع محصــوالت و تجهیــزات نانــو از ســال 1392 تــا پایــان ســال 1400 بیــش از شــش 
برابــر شــده و در زمــان انتشــار ایــن گــزارش )آذر 1401( بــه 1266 محصــول رســیده اســت.

روند تولید محصوالت و تجهیزات نانو ساخت ایران
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روند تولید تجهیزات نانو ساخت ایران 

تجهیــزات نانــو شــامل تجهیــزات شناســایی و آنالیــز نانومواد و تجهیزات ســاخت و تولیــد در مقیاس آزمایشــگاهی، نیمه صنعتی 
ــد  ییــد می شــود. تولی

ٔ
ــو بررســی و تا ــزات ســتاد نان ــو توســط واحــد تجهی ــاوری نان ــا فن ــاط آن هــا ب و صنعتــی می شــوند کــه ارتب

تجهیــزات نانــو نیــز در نــه ســال گذشــته بــا شــیب کمتــر نســبت بــه کاالهــای نانــو، در حــال رشــد بــوده اســت. تــا پایــان ســال1400 
حــدود 20 درصــد از کل محصــوالت نانــو را تجهیــزات نانــو تشــکیل می دهنــد.

اد
عد

ت

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹6 ۱۳۹7 ۱۳۹8 ۱۳۹۹ ۱۴00

۲۵0

۱۵0

۵0

0

۲00

۱00

76

162

129

153 150

191

213 215
226



14  گزارش بازار محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1400       

تعداد شرکت های تولیدی نانو 

شــرکت های تولیــدی شــامل دو دســته شــرکت های تولیدکننــده محصــوالت و ســازنده تجهیــزات نانــو می شــوند کــه در ســال 1400، 
263 شــرکت تولیدکننــده محصــول نانــو و 61 شــرکت ســازنده تجهیــزات نانــو در حــال فعالیــت بودنــد. تعــداد شــرکت های نانویــی در 

شــش ســال گذشــته بیــش از 210 درصــد رشــد داشــته اســت.
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حجم فروش ساالنه محصوالت نانو ساخت ایران

متوســط رشــد ســاالنه بــازار فنــاوری نانــوی ایــران از ســال 1392 تــا کنــون حــدود 102 درصــد بــوده اســت. یعنــی هــر ســال حجــم 
فــروش بــازار نانــو تقریبــا دو برابــر شــده اســت. بیشــترین رشــد مربــوط بــه ســال 1399 بــا 160 درصــد اســت. رشــد ســال 1400 

نیــز 75 درصــد بــوده اســت.
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ارزش دالری حجم فروش محصوالت نانو ساخت ایران

مقدار ارزی حجم فروش، با استفاده از میانگین روزانه نرخ دالر در هر سال از سامانه www.sanarate.ir محاسبه شده است.
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)PPP( ارزش دالری حجم فروش محصوالت نانو ساخت ایران بر حسب برابری قدرت خرید

برابری قدرت خرید یا PPP نوعی نرخ مبادله است که برابر اســــت با نســــبت هزینه های دو ســــبد کاالی یکســــان در دو جامعه 
بــــر حســــب ارزهای ملی و در واقع نشــــان دهنده نســــبت قدرت خرید دو ارز است. نــــرخ مبادله PPP می تواند نشــــان دهنده 
رقابت پذیری یک کشور باشد. اگر ارز داخلی ضعیف باشد )PPP > نرخ مبادله(، کشور مورد نظر حالت رقابت پذیری پیدا می کند. 
زیرا قیمت های داخلی نسبتًا ارزان تر شده و پول به ارزش خارجی کمتر از ارزش داخلی عرضه می شود. به عنوان مثال اگر قیمت 
کاالی A در آمریکا 2 دالر و در ایران همان کاال 50000 تومان باشــد، با ســرمایه 10 دالری در آمریکا قدرت خرید 5 عدد کاالی A را 
دارید ولی در ایران با همان پول )با فرض هر دالر 35000 تومان( قدرت خرید 7 عدد از کاالی A را دارید. این ضریب تبدیل برای هر 
کشــور در هر ســال توســط بانک جهانی محاسبه و اعام می شود که برای ایران در ســال 2021 )تاریخ به روزرسانی: 30 آذر 1401( 

معادل 46072/46 ریال به ازای هر دالر بوده است. برای مشاهده ضریب تبدیل PPP به آدرس زیر مراجعه کنید:   

https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP
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نسبت حجم فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

رشد این شاخص در سال 1399 معادل رشد 4 سال قبل بوده ولی در سال 1400 کمترین رشد را نسبت به سال های گذشته 
داشته است.
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متوسط ۴ ساله رشد فروش محصوالت نانوی ایران

از ســال 1396 بــا افزایــش نــرخ دالر و تــورم ســاالنه، درصــد رشــد منهــای تــورم بــازار نانــوی ایــران نیــز کمتــر شــده اســت. رشــد 
سال 99 بدلیل رشــــد و توســــعه داخلــــی برخــــی از حوزه هـــا از جملـــه نانوکاتالیســـت  بوده اســـت. الزم بـــه ذکـــر اســـت کـه نـرخ 

تـــورم ســـاالنه مطابـــق بـــا آمـــار رســـمی مرکـــز آمـــار اســـت که در اینجا بصورت میانگین 4 ســاله گزارش شــده اســت.  
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حجم فروش ساالنه تجهیزات نانو ساخت ایران

ــازار نانــو در ســال 1399 یــک جهــش را نشــان می دهــد. فــروش تجهیــزات نانــو در ســال 1400  ــازار تجهیــزات نیــز ماننــد کل ب ب
حــدود 59 درصــد رشــد داشــته اســت. 5 دســـتگاه پرفـــروش ســـال 1400 بـــه ترتیـــب عبارتنـــد از: دســتگاه پوشــش دهی قــوس 
کاتــدی، دســتگاه حباب ســاز نانویــی )نانوکویتاســیون(، سیســتم خشــک کن انجمــادی، دســتگاه الکتروریســی صنعتــی و 

ــان. ــکوپ رام میکروس
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حجم فروش ساالنه خدمات نانوی ایران 

رشــد خدمــات فنــاوری نانــو در ســال 1400 حــدود 108 درصــد بــود کــه نســبت بــه حوزه هــای دیگــر یعنــی کاال و تجهیــزات بیشــتر 
اســت. پرفروش تریـــن خدمـــات فنـــاوری نانـــو در ســـال 1400 بـــه ترتیـــب عبارتنـــد از: خدمــات الیه نشــانی تزیینــی، خدمــات آنالیــز 
و شناســایی نانومــواد، خدمــات الیه نشــانی ســخت، خدمــات تجاری ســازی محصــوالت نانــو و خدمــات مالکیــت فکــری و ثبــت 

پتنــت کــه ســهم ســه مــورد اول حــدود 97 درصــد از کل بــازار خدمــات نانــو اســت.
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ــد  ــادرات رون ــم ص ــد، حج ــت ش ــران ثب ــاخت ای ــو س ــوالت نان ــادرات محص ــهم ص ــدار و س ــن مق ــه کمتری ــال 1398 ک ــس از س پ
صعــودی گرفتــه اســت و در ســال 1400 نســبت بــه ســال قبــل 53 درصــد رشــد داشــت ولــی ســهم 7 درصــدی صــادرات از کل 

بــازار نانــو تغییــر چندانــی نکــرده اســت.
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حجم و سهم صادرات محصوالت نانو ساخت ایران 
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تحلیل بازار محصوالت نانو در سال 1400
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ــن  ــت. ای ــوده اس ــون دالر ب ــادل 888/5 میلی ــال 1400 مع ــران در س ــاخت ای ــو س ــوالت نان ــروش محص ــم ف ارزش دالری حج
ــود. ــون دالر می ش ــادل 4416 میلی ــد )PPP( مع ــدرت خری ــری ق ــرخ براب ــاب ن ــا احتس ــزان ب می

بازار داخلی
189,266
میلیارد ریال

بازار صادرات
14,195

میلیارد ریال

کل بازار نانو
203,462
میلیارد ریال

93 درصد

7 درصد

حجم کل بازار فناوری نانو تولید داخل در سال ۱۴00
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کاالها
97.6 درصد

تجهیزات
1.3 درصد

خدمات
1 درصد

خدمات  فنی
97 درصد

خدمات کسب وکاری
3 درصد

خدمــات فنــی شــامل خدماتــی هســتند کــه شــرکت های فنــی از قبیــل تجهیزات ســاز یــا تولیــدی ارائــه می دهنــد. بیشــترین نــوع 
خدمــات در بــازار ایــران را خدمــات پوشــش دهی بــا دســتگاه PVD تشــکیل می دهــد. خدمــات کســب وکاری نیــز شــامل خدمــات 
ــورد  ــی م ــش، خدمات ــن بخ ــود. در ای ــو می ش ــاوری نان ــوزه فن ــال در ح ــرکت های فع ــه ش ــری و... ب ــت فک ــازی و مالکی تجاری س
محاســبه قــرار می گیرنــد کــه ارائــه آن خدمــات، عــاوه بــر دانــش تخصصــی آن حــوزه بــه دانــش نانــو نیــز نیــاز داشــته باشــد. 

حجــــم کل بــــازار تجهیــــزات و خدمــــات نانــــو در ســال 1400 بــه ترتیــــب 2707 و 2093 میلیــارد ریــال بـوده اسـت.

بازار محصوالت نانو بر اساس نوع کاال، خدمات و تجهیزات
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بیــش از 90 درصــد از کل حجــم بــازار نانوفنــاوری ایــران در ســال 1400 در اختیــار 55 شــرکت اول قــرار دارد. بیــش از یک چهـــارم 
از شـــرکت های نانـــو در ســـال 1400 حجـم فـروش کمتـر از یـــک میلیـارد تومـان داشـتند.

تا یک میلیارد تومان

۱ الی ۱0 میلیارد تومان

۱0 الی ۱00 میلیارد تومان

باالی ۱000 میلیارد تومان

۱00 الی ۱000 میلیارد تومان

حجم فروش شرکتتعداد  شرکت ها

280 شرکت

سهم از کل بازار

203462 میلیارد ریال

تعداد شرکت های فناوری نانو به تفکیک حجم فروش 

52  شرکت

58  شرکت

77  شرکت %70

%8.3
%1.4
%0.2

90  شرکت

3  شرکت

%20.1



27  گزارش بازار محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1400        

فروش محصوالت نانو به تفکیک استان های کشور

تهران
سهم: ٪6۱.۹

ارزش فروش: ۱۲۵,۹۴7 

سمنان
سهم: ٪۱.6

ارزش فروش: ۳,۱۹7 

ز البر
سهم: ٪6.۳

ارزش فروش: ۱۲,8۵۱ 

ین و قز
سهم: ٪۳.۴

ارزش فروش: 6,8۳7 

قم
سهم: ٪۱.۴

ارزش فروش: ۲,7۴۵ 

ی مرکز
سهم: ٪۱.7

ارزش فروش: ۳,۵07 

اصفهان
سهم: ٪۱0.۲

ارزش فروش: ۲0,7۲6 

آذربایجان شرقی
سهم: ٪۱.0

ارزش فروش: ۲,۱08 

خراسان رضوی
سهم: ٪۲.۲

ارزش فروش: ۴,۵۵7

 باالی 50,000  میلیارد ریال
5,000 تا 50,000  میلیارد ریال

500 تا 5,000  میلیارد ریال
0 تا 500  میلیارد ریال
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صنعــت ساخت وســاز نزدیــک به نیمــی از بازار محصوالت فنــاوری نانوی ایران در ســال 1400 را در برگرفته کــه رقمی در حدود 
101 هزار میلیارد ریال می شــود. 96 درصد این رقم مربوط به بازار شــیرآالت بهداشــتی، کاشــی و شیشه رفلکس است. صنعت 
خــودرو و حمل و نقــل در جایــگاه بعدی قرار دارد و حدود 29600 میلیارد ریال حجم فروش محصوالت نانوی این حوزه اســت 
که نزدیک به 75 درصد آن را نانوکاتالیست های خودرو تشکیل می دهند. تقریبا تمام سهم 12.5درصدی صنعت نفت و گاز را 
نیز نانوکاتالیســت ها تشــکیل می دهند. دو حوزه آموزش و کشاورزی هم سهم بسیار اندکی )زیر 0.1 درصد( از بازار نانوی ایران 

دارند.

بازار محصوالت نانو به تفکیک حوزه های صنعتی

ساخت و ساز
)٪۴۹.7 (

نفت، گاز و پتروشیمی
)٪۱۲.۵(

اپتوالکترونیک
)٪6.۹(

رنگ و پوشش
)٪۵.8(

نساجی
)٪۱.0(

پلیمر و 
کامپوزیت 
)٪۲.۵(

لوازم خانگی 
)٪۱.۳(

تجهیزات
 ۱۵80
)٪۱.۳(

دارو، بهداشت 
و سالمت
)٪۱.۹(

خدمات
)٪۱.0( 

آب و 
محیط 
زیست
)٪0.۴(

نیرو و 
انرژی 
)٪0.6(

نانومواد
)٪0.۴(

آموزش
)٪0.0۴(

خودرو
)٪۱۴.6(

کشاورزی)٪0.00۴(
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در حــوزه ساخت وســاز بــه دلیــل وجــود شــرکت های بیشــتر )66 شــرکت( حجــم فــروش و صــادرات و همچنیــن رقابــت بیشــتر از 
ســایر حوزه هاســت. اپتوالکترونیــک هــم ســهم باالیــی از بــازار محصــوالت نانــوی ایــران را دارد ولــی فقــط 4 شــرکت در ایــن حــوزه 
فعــال هســتند. در صنعــت خــودرو و نفــت و گاز بــا وجــود حجــم فــروش بــاال، میــزان صــادرات انــدک اســت. کمتریــن شــرکت ها 
ــت  ــس از صنع ــم پ ــرکت ها ه ــداد ش ــترین تع ــتند. بیش ــت هس ــک و آب و محیط زیس ــی، اپتوالکترونی ــوازم خانگ ــای ل در حوزه ه
ساخت وســاز در حــوزه تجهیــزات و خدمــات فعالیــت دارنــد. حجــم بــازار فنــاوری نانــوی ســه شــرکت حــوزه لوازم خانگــی تقریبــا 

برابــر بــا 33 شــرکت حــوزه تجهیــزات اســت. 

حجم فروش، صادرات و تعداد شرکت های حوزه های صنعتی مختلف

الر(
)د

ت 
درا

صا
م 

حج

حجم فروش )میلیارد ریال(

۱00,000,000

۱0,000,000

۱,000,000

۱00,000

۱00 ۱000 ۱0000 ۱000000۱00000
۱0,000

نفت،گاز و پتروشیمی )۱0(

خودرو )۱۲(

اپتوالکترونیک )۴(

رنگ و پوشش )۱6(

نساجی )۱۳(

پلیمر و کامپوزیت )۱۲(

تجهیزات )۳۳(

لوازم خانگی )۳(

دارو و بهداشت )۲6(

خدمات )۲۵(

آب و محیط زیست )۵(
نانومواد )۲۱(

ساخت و ساز
)66(

 عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد شرکت های تولیدی در آن حوزه صنعتی است.
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بازار محصوالت نانو به تفکیک فناوری مورد استفاده

نانوکاتالیست 22.6%نانوپوشش %55

نانومواد %13.3

نانوکامپوزیت %6

الکتروریسندگی %1.3

حامل های دارویی  %1.1

نانوکویتاسیون %0.3

تصویربرداری %0.03
پاسمای سرد %0.03

خشک کن انجمادی %0.1
طیف سنجی %0.05

زینترینگ %0.02
جداسازی/کروماتوگرافی %0.020
مشخصه یابی سطح %0.016
امواج فراصوت %0.012
خردایش و آسیا کاری %0.009
سایر %0.029

بازار محصوالت
فناوری نانو
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تفکیک سهم حوزه نانوپوشش، نانوکاتالیست و نانومواد از کل بازار به فناوری ها و روش های زیرمجموعه

حجم بازار:

27,046
میلیارد ریال

حجم بازار:

 45,921
میلیارد ریال

حجم بازار:

 111,499
میلیارد ریال

 )PVD( ــار ــی بخ ــوب دهی فیزیک ــاوری رس ــه فن ــوط ب ــدی مرب ــوالت تولی ــازار محص ــد ب ــش از 98 درص ــش بی ــوزه نانوپوش در ح
اســت و ســایر فناوری هــای پوشــش دهی در مجمــوع زیــر 2 درصــد از بــازار نانــوی ســال 1400 ســهم دارنــد. حــدود 70 درصــد از 
بــازار PVD شــامل پوشــش های تزیینــی نظیــر شــیرآالت بهداشــتی و کاشــی و ظــروف و غیــره می شــود. پوشــش های بازتابنــده 
بخــش دیگــری از کاربــرد PVD اســت کــه شــامل شیشــه رفلکــس، صنایــع اپتوالکترونیــک و لــوح فشــرده خــام می شــود. 52 
درصــد از بــازار 45920 میلیــارد ریالــی نانوکاتالیســت ها در حــوزه نفــت و گاز اســت و بقیــه شــامل کاتالیســت های خــودرو 
می شــود. همچنیــن از بــازار 27046 میلیــارد ریالــی نانومــواد در ســال 1400، حــدود 49 درصــد محصوالتــی هســتند کــه از 
اختــاط نانومــواد اســتفاده کردنــد ولــی شــامل نانوکامپوزیت هــا نمی شــوند، ماننــد جــوراب، فــرش و ســایر منســوجات 
ــواع کــرم و لوســیون های بهداشــتی- ــواع رنــگ و رزیــن نانویــی، محلول هــای ضدعفونی کننــده ســطوح و ان ــال، ان آنتی باکتری
آرایشــی. بیــش از 48 درصــد از بــازار نانومــواد را انــواع نانــوذرات و نانوپودرهــا تشــکیل می دهنــد کــه کاشــی های نانوپولیــش که 
بــا نانوپــودر پولیــش داده شــده اند در ایــن دســته قــرار می گیرنــد. بیــش از 2 درصــد هــم محصــوالت مبتنــی بــر نانوکلوئیدهــا 

و نانوامولســیون هســتند.

نانوکاتالیست

نفت و گاز

خودرو

٪۵۲

٪۴8

نانومواد

اختالط نانومواد 
۴۹.۲٪)افزودنی(

۴8.6٪نانوپودر

نانوامولسیون

نانوکلوئید
)سوسپانسیون(

٪0.۳

٪۱.۹

نانوپوشش

رسوب دهی فیزیکی بخار 
)PVD(

پوشش تبدیلی )غوطه وری(

پوشش نانوذرات )اسپری 
محلول(

آندایز کردن

رسوب دهی شیمیایی بخار 
)CVD(

پاشش احتراقی با سرعت باال 
 )HVOF(

٪۹8.۱

٪۱.۳

٪0.۱

٪0.۳

٪0.۱

٪0.۱

تزیینی

بازتابنده

آنتی باکتریال

مقاوم خوردگی

پوشش دهی سخت

سایر

٪70.6

٪۲۳.۵

٪۵

٪0.7

٪0.0۲

٪0.۱8
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حجم فروش، صادرات و تعداد شرکت های حوزه های مختلف فناوری

بیشــترین تعــداد شــرکت های نانــوی ایــران در حوزه هــای نانوپوشــش، نانومــواد و نانوکامپوزیــت فعالیــت دارنــد بــه همیــن 
دلیــل حجــم بــازار و صــادرات در ایــن حــوزه هــا بیشــتر اســت. در فناوری هــا و روش هایــی ماننــد امــواج فراصــوت، طیف ســنجی، 
تصویربــرداری، جداســازی و... کــه در حــوزه تجهیــزات قــرار می گیرنــد میــزان صــادرات صفــر و تعــداد شــرکت های فعــال نیــز کــم 
ــاد تعــداد شــرکت های کمــی  ــازار زی ــا وجــود حجــم ب ــز ب هســتند. در حوزه هایــی ماننــد نانوکاتالیســت و حامل هــای دارویــی نی

وارد شــده اند.

نانو پوشش )7۲(

الر(
)د

ت 
درا

صا
م 

حج

حجم فروش )میلیارد ریال(

 اعداد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد شرکت های تولیدی در آن فناوری است.

۱0

۱00

۱000

۱0,000

۱00,000

۱,000,000

۱0,000,000

۱00,000,000

۱0 ۱00 ۱000 ۱0000 ۱00000 ۱000000

الکتروریسندگی )۱۹(

حامل های دارویی )۵(

خشک کن انجمادی)۲(

پالسمای سرد )۵(
مشخصه یابی 

سطح )۵(

امواج 
فراصوت )۲(

زینترینگ )۱(
نانوکاتالیست )۱۲(

نانوکامپوزیت )۳۲(

طیف سنجی )۴(

سایر )8(

تصویربرداری )۲(

نانوکویتاسیون )۳(

جداسازی/گروماتوگرافی )۱(

نانومواد )6۹(
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فهرست ۱۵ محصول پرفروش نانو )حجم فروش باالی هزار و پانصد میلیارد ریال(

نانوکاتالیست خودرو

نانوکاتالیست نفت و گاز کاشی ساختمان

چراغ خودرو 
با پوشش 
نانوساختار

رنگ پودری 
الکترواستاتیک

نانومستربچ و 
کامپاند، پلیمری

نوار عایق 
ضدخوردگی

CDو
DVD
خام

ورق
فومیزه

PVC

شیشه
رفلکس

نانوداروی 
ضدسرطان

فرش و
گلیم آنتی 
باکتریال

لوله و 
اتصاالت 

پلیمری

شیرآالت بهداشتی
محصوالت 

اپتوالکترونیک
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محصــوالت حــوزه پوشــش بــه دو دســته عمــده تجهیــزات و سیســتم های پوشــش دهی در محیط هــای مختلــف و محصــوالت کاربــردی کــه 
پوشــش داده شــده اند، تقســیم می شــوند کــه فهرســت آن هــا در دو بخــش بــا ذکــر تعریــف و کارکــرد آن هــا آمــده اســت. 

)PVD( دستگاه الیه نشانی تبخیر حرارتی 
الیه نشــانی بــه روش تبخیــر حرارتــی فرآینــدی اســت کــه در محیــط خــٔا و بــه کمــک اعمــال جریــان 
الکتریکــی بــرای تبخیــر مــاده منبــع صــورت می گیــرد و هدایــت و انتقــال مــاده تبخیــر شــده بــه 
ســمت زیرالیــه بــر اســاس اختــاف فشــار میــان محلــی کــه مــاده منبــع و زیرالیــه قــرار دارد، اتفــاق 
می افتــد. کاربردهــای ایــن روش عبارتنــد از ســاخت الیه هــای نــازک رســانای الکتریســیته، ســاخت 
پوشــش های  نیمه رســاناها،  و  ســرامیک ها  فلــزات،  از  الیه نشــانی  و  چندالیــه  پوشــش های 

تزیینــی روی کاشــی و ســرامیک و شــیرآالت.

)Sputtering( دستگاه الیه نشانی به روِش کندوپاش 
اســپاترینگ یــک روش  پوشــش دهی تبخیــری غیرحرارتــی اســت کــه بــه صــورت گســترده ای بــرای 
الیه نشــانی پوشــش های رســانا و غیررســانا بــر روی زیرالیه هــای مختلــف اســتفاده می شــود. 
کاربــرد: الیه نشــانی های هــادی بــرای تصویربرداری هــای بــا رزولوشــن بــاال برای میکروســکوپ های 
الکترونــی روبشــی و عبــوری، پوشــش های هــادی بــر روی نمونه هــای در مقیــاس بــزرگ، الیه هــای 
فلــزی بــا اســتفاده از آلومینیــم، کــروم، کبالت و... بــرای فرآیندهای آزمایشــگاهی و صنعتی، قابلیت 
الیه نشــانی از فلــزات، ســرامیک ها و نیمه رســاناها و قابلیــت الیه نشــانی بــه وســیله تبخیــر حرارتــی 

از بوتــه، پوشــش های تزیینــی روی کاشــی و ســرامیک و شــیرآالت.

)Electron Beam Evaporation( دستگاه الیه  نشانی با استفاده از پرتو الکترونی 
تبخیــر بــه کمــک پرتــو الکترونــی یکــی از روش هــای الیه نشــانی فیزیکــی بخــار اســت کــه در آن ماده 
مــورد اســتفاده بــرای پوشــش در داخــل یــک محفظــه تحــت خــٔا بــاال توســط یــک پرتــو الکترونــی 
گســیل شــده از یــک فیامــان تنگســتنی تبخیــر می شــود. در ادامــه اتم هــا یــا مولکول هــای تبخیــر 
شــده بــر روی زیرالیــه رســوب کــرده و الیــه نازکــی از مــاده پوشــش مــورد نظــر روی زیرالیــه ایجــاد 
می کننــد. تبخیــر بــه کمــک پرتــو الکترونــی نســبت بــه روش هــای دیگــر PVD از جملــه کندوپــاش، 
دارای مزیت هــای بــارزی بــرای طیــف وســیعی از کاربردهاســت. بــرای مثــال از آنجایــی کــه در ایــن 
روش انــرژی به طــور مســتقیم توســط پرتــو الکترونــی بــه ســطح مــاده هــدف منتقــل می شــود، 

معرفی تجهیزات و دستگاه های پوشش دهی
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ایــن فرآینــد انتخابــی ایــده ال بــرای تبخیــر مــواد بــا نقطــه ذوب بــاال خواهــد بــود. ایــن روش دارای نــرخ رســوب دهی قابــل ماحظــه 
بــوده )1/0 تــا 100 نانومتــر بــر دقیقــه( کــه می توانــد پوشــش های متراکــم بــا قابلیــت چســبندگی بــاال بــه زیرالیــه ایجــاد کنــد.

 دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما
الیه نشــانی شــیمیایی بخــار بــه کمــک پاســما فرآینــدی اســت کــه در آن الیه هــای نازکــی از 
مــواد گوناگــون در دمــای پاییــن روی ســطح زیــر الیــه نشــانده می شــوند. کاربردهــای ایــن 
دســتگاه عبارتنــد از: انــواع پوشــش های قطعــات الکترونیــک، تزیینــی، اپتیکــی و ضدبازتابــی 
ــاجی،  ــع نس ــز در صنای ــت و آب گری ــش های آب دوس ــاد پوش ــک، ایج ــک و اپتی ــع الکترونی در صنای
ــه  ــت ب ــود مقاوم ــگری و بهب ــش های حس ــواع پوش ــکی، ان ــی در پزش ــش های حفاظت ــواع پوش ن
ــواع  ــی روی ان ــای کربن ــد نانولوله ه ــا و رش ــازی و هوافض ــع خودروس ــات در صنای ــی قطع خوردگ

ــی. ــی و اپتیک ــات الکترونیک ــگرها و قطع حس

)Arc-PVD( دستگاه الیه نشانی قوس کاتدی صنعتی 
ــٔا  ــه در خ ــت ک ــن اس ــاژ پایی ــاال و ولت ــان ب ــمایی جری ــه پاس ــر تخلی ــی ب ــدی مبتن ــوس کات روش ق
ــیار  ــش های بس ــاد پوش ــتم در ایج ــن سیس ــرد ای ــرد. کارب ــورت می گی ــزی ص ــرود فل ــن دو الکت بی
ســخت نانوســاختار )TiN، TiAlN، CrN، ZrN، AlCrTiN و TiAlSiN( و پوشــش های مقــاوم 

ــت. ــا اس ــزارآالت و مته ه ــواع اب ــر روی ان ــایش ب ــی و س ــه خوردگ ب

 سیستم اسپری پیرولیز
اســــتفاده از روش اســپری پیرولیز روشــی بســیار متداول در ســاخت الیه های نازک اســت. در این 
روش قطــرات محلــول بــا ســرعت زیــادی از گان اســپری بــه ســمت ســطح داغ پرتــاب می شــوند 
ــطح  ــر روی س ــد 10 نانومت ــی در ح ــی حت ــوب و ضخامت های ــش پذیری خ ــی و پوش ــا یکنواخت و ب
می نشــینند. کاربردهــای ایــن دســتگاه عبارتنــد از: الیه نشــانی الیــه  نــازک ترکیبــات مختلــف 
ــش  ــیلیکون، افزای ــر س ــیدی روی ویف ــای اکس ــد الیه ه ــولفیدها و...، رش ــیدها و س ــل اکس از قبی

ــز کــردن زیرالیه هــا. آب دوســتی ســطح و تمی
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 سیستم اسپری التراسونیک
ــواع  ــتفاده از ان ــا اس ــع ب ــاز مای ــق از ف ــانی های دقی ــرای الیه نش ــونیک ب ــپری التراس ــتگاه اس دس
جوهــر یــا محلول هــای نانوکلوئیــدی پایــدار طراحــی شــده اســت. در روش اســپری التراســونیک 
ــا  ــوند و ب ــاد می ش ــازل ایج ــوک ن ــرزش ن ــق ل ــک از طری ــدازه باری ــع ان ــا توزی ــز ب ــیار ری ــرات بس قط
ــیار  ــای بس ــت الیه ه ــادر اس ــونیک ق ــپری التراس ــند. اس ــطح می رس ــه س ــی ب ــبتًا کم ــرعت نس س
یکنواخــت ایجــاد کنــد و بــه دلیــل امــکان مدیریــت حرکت قطــرات میزان تلفــات ماده بســیار کمتر 
خواهــد بــود. کاربردهــای ایــن روش عبارتنــد از: ایجــاد پوشــش های نانومتــری بــا ضخامت هــای 
متفــاوت بــا اســتفاده از محلول هــای نانوکلوئیــدی پایــدار و امــکان الیه نشــانی بــر روی ســطوح 

مــدور و اســتوانه ای.

 دستگاه الیه نشانی کربن رو میزی    
الیه نشــانی کربــن یــک نوعــی روش الیه نشــانی مبتنــی بــر تبخیــر حرارتــی در خــٔا اســت کــه بــه 
صــورت خــاص و ویــژه بــرای آماده ســازی نمونه هــای میکروســکوپ الکترونــی )نمونه هــای عایــق 

میکروســکوپ الکترونــی روبشــی و عبــوری( توســعه یافتــه و اســتفاده می شــود. 
.)TEM و SEM( کاربرد: آماده سازی نمونه های میکروسکوپی الکترونی

 دستگاه الیه نشان لیزر پالسی و تبخیر حرارتی
الیه نشـــانی لیزر پالســـی یکـــی از روش هـــای الیه نشـــانی فیزیکی از فـــاز بخار )PVD( اســـت که 
از تحریـــک گرمایـــی بـــرای تبخیـــر، انتقال و نشســـت اتم هـــای تارگت بـــر روی زیرالیه اســـتفاده 
می کنـــد. کاربردهـــای ایـــن سیســـتم عبارتنـــد از: صنایـــع الکترونیـــک )سنســـورها، فیلم های 
سیســـتم های  دیودهـــا(،  ســـاخت  و  ترانزیســـتورها  نیمه رســـاناها،  ابرهادی هـــا،  الیه نـــازک 
میکروالکترومکانیکی )MEMS(، الیه نشـــانی PMMA پیش از لیتوگرافی، ســـاخت سنسورهای 

. یی شیمیا
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محصوالت کاربردی حاصل از فرایند پوشش دهی

شیرآالت با پوشش نانوساختار تزیینی
ــر ســایش و خوردگــی و  ــر ســطح شــیرآالت، ایجــاد مقاومــت در براب هــدف از اســتفاده از پوشــش ب

همچنیــن افزایــش زیبایــی اســت. 
کاربرد: انواع شیرآالت بهداشتی ساختمان.

 کاشی لکه گریز نانوپولیش
نانوســیلیکای کلوئیــدی به عنــوان یــک متصل کننــده، عامــل صیقلــی و پوشــش دهی بــرای پــر کــردن 
حفــرات ریــز ســطح کاشــی های پرســان عمــل کــرده و از لکــه دار شــدن و نفــوذ آلودگــی بــه ســطح 

جلوگیــری می کنــد.
کاربــرد: ایــن محصــول به عنــوان کاشــی ضدلــک در تمــام ســاختمان ها بــرای پوشــش کــف و دیــوار 

ــود. ــرده می ش ــره به کارب ــا و غی ــتان ها، کلینیک ه ــژه در بیمارس به وی

 کاشی و سرامیک با پوشش نانوساختار تزیینی  
یکــی از روش هــای جدیــد طراحــی کاشــی ها اســتفاده از پوشــش های بــادوام نانوســاختار بــه روش 
PVD اســت. پوشــش های ایجــاد شــده بــه ایــن روش مانــدگاری بســیاری خوبــی داشــته و از جــا و 

براقیــت چشــمگیری برخوردارنــد. 
کاربرد: کاشی حمام، سرویس بهداشتی، دیوار و کف و دکوراسیون داخلی ساختمان.

 شیشه رفلکس سفید و رنگی 
شیشــه های رفلکــس بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو و پوشــش دهی مــواد فلــزی و اکســیدهای فلــزی 

در ضخامت هــای نانومتــری روی یــک طــرف شیشــه معمولــی تولیــد می شــوند. 
کاربــرد: اســتفاده در نمــای ســاختمان ها و هتل هــا، اســتفاده در دکوراســیون داخلــی، اســتفاده در 

آزمایشــگاه های شــیمی و بیولــوژی.
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شیشه کنترل کننده انرژی      
شیشــه های Low-E یــا کنترل کننــده انــرژی بــا پوشــش دادن الیه هــای بســیار نــازک روی شیشــه 

فلــوت بــا تجهیــزات بســیار پیشــرفته تولیــد می شــوند.
ــز  ــل، مرک ــر کار، هت ــه دفت ــاری از جمل ــاختمان های تج ــکونی و س ــاختمان های مس ــرد: در س کارب

خریــد، فــرودگاه و... .

 ورق استیل با پوشش طالیی 
ایــن ورق هــا دارای یــک پوشــش نانوســاختار از جنــس TiN هســتند کــه بــه آن هــا زیبایــی و 

باالتــر می دهــد. همچنیــن مقاومــت سایشــی 
کاربــرد: در نمــای داخلــی و خارجــی ســاختمان، آسانســور و ظــروف آشــپرخانه و دیگــر کاربردهــای 

تزیینی.

 آینه آلومینیومی و کروم 
ــر روی شیشــه  ــا کــروم ب ــز آلومینیــوم ی ــا اســتفاده از فنــاوری نانــو و الیه نشــانی فل ایــن آینه هــا ب

ــد.  ــری برخوردارن ــت پایین ت ــره از قیم ــه نق ــا آین ــه ب ــوند و در مقایس ــد می ش تولی
کاربرد: حمام، سالن های ورزشی، سالن های غذاخوری، هتل ها و اتاق های کنفرانس.

 )DVD( و چندمنظوره ضبط شده CD-R لوح فشرده قابل ضبط 
ــتفاده  ــی اس ــای مختلف ــات روی CD از روش ه ــازی اطاع ــت ذخیره س ــش ظرفی ــور افزای ــه منظ ب
ــب  ــه موج ــت ک ــوح اس ــطح ل ــری در س ــش نانومت ــال پوش ــا اعم ــن روش ه ــی از ای ــود. یک می ش

ــود.  ــش می ش ــت خوان ــور و قابلی ــش ن ــون بازتاب ــی همچ ــود خصوصیات بهب
کاربرد: ذخیره اطاعات.
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 پوشش های نانومتری ضد بازتاب 
ــش  ــازی و افزای ــر مج ــردن تصاوی ــن ب ــز از بی ــک و لن ــن، عین ــر دوربی ــی نظی ــوالت اپتیک در محص
کیفیــت و بــازده، نیــاز بــه افزایــش میــزان نــور عبــوری و کاهــش بازتــاب نــور از ســطح اســت. بــرای 
پوشــش های ضدبازتــاب، ضریــب شکســت پوشــش بایــد نزدیــک بــه 1/2 باشــد. مــواد طبیعــی 
بــا چنیــن ضریــب شکســت پایینــی کمیــاب هســتند و تبدیــل آن هــا بــه الیــه نــازک هزینه بــر اســت. 
در نتیجــه اســتفاده از پوشــش نانومتــری از جنــس TiO2 یــا MgF2 حــاوی تخلخل هــای بــا ابعــاد 

مشــخص می توانــد ضریــب شکســت الزم را فراهــم کنــد. 
کاربــرد: پوشــش های ضدبازتــاب کاربردهــای زیــادی دارنــد کــه شــامل لیزرهــای تابشــی ســطح، 
ذخیره ســازی داده اپتیکــی، لنزهــای دوربیــن، عینک هــا و صفحــات نمایــش مســطح می شــود.

پروفیل آلومینیوم با پوشش آندایزینگ نانوساختار 
بــه منظــور بهبــود خواصــی همچــون مقاومــت بــه خوردگــی و ســایش و افزایــش زیبایــی 
ــت،  ــا ضخام ــیدی ب ــش های اکس ــال پوش ــی، از اعم ــات آلومینیوم ــا و قطع ــری پروفایل ه ظاه

اســتحکام و چســبندگی بــاال بــه روش آنودایزینــگ اســتفاده می شــود.
کاربــرد: انــواع ســازه  ها ماننــد دیوارهــای محافــظ و ســتون  ها، درب و پنجــره ســاختمان، صنایــع 

اتومبیــل و هواپیمــا، نــرده و پل هــا.

 آند با پوشش نانوساختار مخلوط اکسیدهای فلزی
الکترودهــای از جنــس اکســیدهای فلــزی مختلــط معمــوال نــرخ ســایش پایینی دارند و هندســه 
آن هــا تقریبــا ثابــت باقــی می مانــد. بــا توســعه الکترودهــای جدیــد مبتنــی بــر فنــاوری نانــو و 
جایگزینــی آن هــا بــا الکترودهــای ســنتی حــاوی عناصــر فلــزی گران قیمــت ماننــد پاتیــن و 

ایریدیــوم هزینــه فراینــد الکترولیــز کاهــش یافتــه و بــازده ایــن فراینــد افزایــش می یابــد.
کاربرد: الکترولیز آب دریا.
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 افزودنی کاهنده مصرف سوخت
افزودنی کاهش دهنده ٔ  مصرف سوخت و آالینده  ها در موتورهای دیزلی.

 پایه کاتالیست
پایه کاتالیست مورد استفاده در صنایع پاالیشگاهی، پتروشیمی و خودروسازی.

 پودر نانوساختار زئولیت
ــت  ــی اس ــی خاک ــی و قلیای ــزات قلیای ــه فل ــوری و هیدرات ــیلیکات های بل ــده از آلومینوس ــکیل ش ــی تش ــاده معدن ــک م ــت ی زئولی
کــه ســاختاری متخلخــل داشــته و در صنعــت بــه عنــوان جــاذب ســطحی بــه کار مــی رود از جملــه: جــاذب نفــت و مشــتقات آن، 

ــا کاربــرد در تصفیــه آب و فاضــاب و کشــاورزی. ــزات ســنگین، جــذب آلودگی هــای نفتــی ب جداســازی گاز، جــذب فل

لومینا  پودر نانوساختار آ
ــا، فــازی  ــای گامــا اســت. گامــا آلومین ــزور فراینــد هیدروژناســیون، آلومین ــه عنــوان کاتالی ــرای کاربــرد ب یکــی از مــواد مناســب ب
فعــال بــوده، درصــد خلــوص همچنیــن تخلخــل و ســطح ویــژه باالیــی دارد. ایــن مــاده می توانــد بــه عنــوان پایــه کاتالیزورهــای 

پاتیــن و پاالدیــم اســتفاده شــده و هزینــه تولیــد کاتالیســت فراینــد هیدروژناســیون را کاهــش دهــد.

 کاتالیست احیا
فرایند احیا مستقیم آهن در صنعت فوالدسازی

 کاتالیست اکسی کلراسیون
فرایند اکسی کلراسیون در صنعت پتروشیمی

لومینای فعال(  کاتالیست بازیابی گوگرد )کاتالیست آ
ســولفید هیــدروژن یــک محصــول جانبــی غیردلخــواه در پاالیشــگاه های نفــت و گاز اســت کــه طــی فراینــدی تحــت عنــوان 
Claus process ســولفید هیــدروژن را بــه گوگــرد عنصــری تبدیــل می کنــد. در فراینــد Clause مقــداری اکســیژن اضافــی 
ایجــاد می شــود کــه می توانــد کاتالیســت آلومینایــی را غیرفعــال کنــد. کاتالیســت آلومینــای فعــال اصــاح شــده بــا آهــن میــزان 

ــود. ــال می ش ــای فع ــت آلومین ــدن کاتالیس ــمی ش ــع س ــش داده و مان ــد را کاه ــن فراین ــی در ای ــیژن اضاف اکس

معرفی محصوالت نانوکاتالیست حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و کاربرد آن ها
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 کاتالیست بازیابی گوگرد )کاتالیست تیتانیا(
 Claus ســولفید هیــدروژن یــک محصــول جانبــی غیردلخــواه در پاالیشــگاه های نفــت و گاز اســت کــه طــی فراینــدی تحــت عنــوان
process ســولفید هیــدروژن را بــه گوگــرد عنصــری تبدیــل مــی کنــد. کاتالیســت تیتانیــا بــرای تبدیــل ترکیبــات COS و CS2 بــه H2S و 

به طــور همزمــان بــا کاتالیســت آلومینــای فعــال و آلومینــای فعــال شــده بــا آهــن در بازیابــی گوگــرد اســتفاده می شــود.

 کاتالیست خودروهای سواری
زیرالیــه کوردیریــت النه زنبــوری  یــک  روی  بــر  کــه  اســت  پاالدیــوم  و  رودیــوم  پاتیــن،  نانــوذرات  کاتالیســتی حــاوی  مبــدل 
ــن  ــود. ای ــاخته می ش ــت و γ-Al2O3 س ــت کوردیری ــم و یکنواخ ــه ضخی ــا یک الی ــده ب ــش داده  ش (2MgO.2Al2O3.5SiO2) پوش
مبــدل در مســیر اگــزوز خــودرو قــرار می گیــرد و ذرات آالینــده ناشــی از احتــراق درون موتــور خــودرو را تجزیــه کــرده و بــه مــواد و 

ــد. ــل می کن ــت  تبدی ــرای محیط زیس ــر ب ــم خطرت ــر ک عناص

 کاتالیست دما باال انتقال آب-گاز
فرایند دما باال انتقال آب-گاز در صنعت پاالیشگاهی و پتروشیمی

 کاتالیست دما پایین انتقال آب-گاز
کاتالیســت انتقــال گاز ـ آب دمــا پاییــن یکــی از کاتالیســت  های پرکاربــرد اســت کــه درون راکتورهــای انتقــال گاز ـ آب دمــا پاییــن 
جهــت تبدیــل مونوکســید کربــن بــه هیــدروژن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن کاتالیســت ها در مجتمع هــای پتروشــیمی 

تولیــد آمونیــاک و شــرکت های پاالیــش نفــت بــه منظــور خالص ســازی هیــدروژن کاربــرد دارنــد.

 کاتالیست ریفرمینگ گاز
فرایند ریفرمینگ گاز در صنعت پاالیشگاهی و پتروشیمی

 کاتالیست ریفرمینگ نفتا
ــا ارزش  ــات ب ــد ترکیب ــد بنزیــن و تولی ــاال جهــت تولی ــان ب ــا عــدد اکت ــه محصــوالت ب ــن ب ــان پایی ــا عــدد اکت ــا ب ــل اجــزای نفت تبدی

آروماتیــک بــه عنــوان مــاده اولیــه پاســتیک ها و رزین هــا

 کاتالیست سنتز متانول
کاتالیســت CuO/ZnO/Al2O3 از جملــه کاتالیســت های تجــاری ســنتز متانــول از گاز ســنتز اســت کــه بــه روش رســوب گیری، در 

اثــر واکنــش کربنات هــا بــا نیترات هــای ایــن فلــزات و بــه کمــک فراینــد هم رســوبی نمک هــای آن هــا بــه دســت می آیــد.
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 کاتالیست سولفورزدایی
حــذف ســولفید هیــدروژن از گاز طبیعــی توســط اکســیدهای فلــزی ماننــد اکســیدروی، اکســید کلســیم، اکســید آهــن، اکســید 
ــگ و در  ــتم رفورمین ــه سیس ــل از ورود ب ــان قب ــرد از گاز مت ــذف گوگ ــرد: ح ــود. کارب ــام ش ــد انج ــز می توان ــید منگن ــس و اکس م

ــنتز. ــد گاز س ــای تولی ــگ در واحده ــت های رفورمین ــب کاتالیس ــری از تخری ــه جلوگی نتیج

 کاتالیست متاناسیون
فرایند متاناسیون در صنعت پاالیشگاهی و پتروشیمی

 کاتالیست ایزومریزاسیون
فرایند ایزومریزاسیون در صنعت پاالیشگاهی

 کاتالیست آروماتیک سازی
فرایند آروماتیک سازی در صنعت پاالیشگاهی

 کاتالیست تصفیه هیدروژنی
فرایند تصفیه هیدروژنی در صنعت پاالیشگاهی و پتروشیمی

 کاتالیست دهیدروژناسیون
فرایند دهیدروژناسیون در صنعت پتروشیمی

 کاتالیست هیدروکراکینگ
فرایند هیدروکراکینگ در صنعت پاالیشگاهی

 کاتالیست هیدروژناسیون
هیدروژناســیون یــک واکنــش شــیمیایی بیــن هیــدروژن مولکولــی و یــک ترکیــب یــا عنصــر دیگــر اســت کــه در صنایــع شــیمیایی و 

پتروشــیمی کاربــرد دارد. کاتالیســت پایــه گامــا آلومینــا پرومــوت شــده و حــاوی پاالدیــم بــرای ایــن منظــور بــه کار مــی رود.

 پودر نانوساختار اکسید نیکل
نانومواد مورد استفاده در کاتالیست های صنایع پاالیشگاهی، پتروشیمی و خودروسازی.



43  گزارش بازار محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1400        

حجم و سهم صادرات محصوالت نانو به تفکیک استان های کشور

توسعه و رشد بازار نانو در ایران، نوید دهنده فرصت های همکاری بیشتر در سراسر کشور است.

خراسان  رضوی
سمنان

آذربایجان 
شرقی

زنجان
قزوین

فارس

اصفهان

مرکزی
قم

البرز
تهران

گیالنگلستان

2,126,814 دالر
سهم صادرات: 3.4

1,156,604 دالر
سهم صادرات: 1.9

1,347,394 دالر
سهم صادرات: 2.2

2,492,336 دالر
سهم صادرات: 4.0

30,447,468  دالر
سهم صادرات: 49.3

14,309,314 دالر
سهم صادرات: 23.2

1,281,052 دالر
سهم صادرات: 2.1

3,347,066 دالر
سهم صادرات: 5.4

1,112,936 دالر
سهم صادرات: 1.8

 باالی 5,000,000  دالر
500,000 تا 5,000,000  دالر

50,000 تا 500,000  دالر
0 تا 50,000 دالر
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توزیع سهم صادرات محصوالت نانو به تفکیک صنعت و کشور مقصد

ساخت وساز، اپتوالکترونیک، نســـاجی و دارو چهار حوزه صنعتی هستند که بیشترین صادرات محصوالت نانوی ساخت ایران را 
شـــامل می شوند. نســـاجی با حجم صادرات نزدیک به چهار میلیون دالر بیشترین تنوع را از نظر کشورهای مقصد صادرات دارد 
و محصوالت نانوی این حوزه به بیش از 20 کشـــور صادر شـــده اند. پس از نساجی بیشترین تنوع در مقاصد صادراتی در صنعت 
تجهیزات نانو مشاهده می شود. ولی در حوزه های اپتوالکترونیک،خودرو و نفت و گاز کشورهای مقصد صادرات به یک یا دو کشور 

محدود هستند.

Iraq

Iraq

MN

Pakistan

Pakistan

Iraq

Iraq
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IQ
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Azerbaijan

Uzbekestan TM

Turkey
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Armenia

Syria

RU

Russia

 MY

MY

SG
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PR
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RO
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IN CA

DE

PL
CN
CA

KEPH
TR AT

 AZ
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VE
AM
THECQA

UZ

JOLY

USA

KR

Kz UAE

UAE

UAE TR

IT

KW
DE

TRKZ

AZ

RU IN

UK

Kazakhstan

AF

AF

Iraq

Iraq Turkey

Turkey

Georgia

AfghanistanLebanon

AM

UZ

TJ TJ

دارو، بهداشت و سالمت

تجهیزاتپلیمر و کامپوزیت خودرو

نانو
مواد

خدمات

نفت، گاز و 
پتروشیمی

رنگ  و  پوشش

آب و
محیط
زیست

لوازم 
خانگی

ساخت و سازالکترواپتیکنساجی

TM UA

BY
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کشور هدف محصول حجم صادرات

ترکیه، عراق، گرجستان، لبنان PVD شیرآالت با پوشش

باالی
 1 میلیون 

دالر

عراق تجهیزات اپتیکی

اتریش، امارات، اردن، ازبکستان، استرالیا، آفریقای 
جنوبی،افغانستان، انگلستان، آلمان، بحرین، پاکستان، 

ترکیه، روسیه، رومانی، ژاپن، سنگاپور، عراق، فیلیپین، 
قزاقستان، مالزی، مغولستان، هلند، هندوستان، قطر، 

کانادا، کنیا، لیبی

انواع فرش و گلیم آنتی باکتریال

عراق، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکیه آینه و شیشه رفلکس

سوریه، ترکیه نانوداروی ضدسرطان

تاجیکستان، کانادا، ایتالیا، آلمان، مالزی، انگلیس، کره، 
لهستان، تایلند، آمریکا، کره، پورتوریکو، روسیه، چک، 

سنگاپور، هلند، چین
دستگاه الیه نشانی

بین نیم تا 1 
میلیون دالر

قزاقستان، آلمان، مالزی دستگاه الکتروریسی و تجهیزات آن

افغانستان، عراق، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان نانوکامپوزیت )ورق پلیمری(

عراق، پاکستان، آذربایجان، روسیه، ترکیه، قزاقستان کاشی ساختمان

عراق، افغانستان و اوکراین جوراب آنتی باکتریال

عناوین محصوالت صادراتی با ذکر کشور مقصد )به تفکیک حجم صادرات( 
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کشور هدف محصول حجم صادرات

ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، عراق، یمن، ترکیه، 
سوریه ماشین لباسشویی با بدنه آنتی باکتریال

کمتر از 500 
هزار دالر

ترکیه نانوکاتالیست خودرو

عراق، ترکمنستان، اوکراین نوار عایق ضدخوردگی

عراق و افغانستان انواع لوله

عراق و افغانستان انواع کرم ضدآفتاب

افغانستان، ونزوئا، عراق، ارمنستان نانوداروی تقویتی

ترکیه و هند نانوکاتالیست نفت و گاز

ترکیه چراغ خودرو با پوشش نانو

ترکیه، ازبکستان، آذربایجان، عراق، دبی نانومستربچ پلیمری

ارمنستان، ترکیه، باروس رنگ پودری الکترواستاتیک

کویت آند الکترولیز آب دریا با پوشش 
نانوساختار

آذربایجان حوله آنتی باکتریال سوپرجاذب

آلمان سوسپانسیون نانومس

آذربایجان لباس زیر آنتی باکتریال
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کشور هدف محصول حجم صادرات

امارات متحده عربی دستگاه هموژونایزر

کمتر از 500 
هزار دالر

اکوادور، ترکیه انواع شوینده و پاک کننده های نانو

تایلند و مالزی N95 ماسک تنفسی نانویی

عراق و عمان فیلتر قلیان

ارمنستان، تاجیکستان الک اکریلیک مات

لهستان، آمریکا، مکزیک، کانادا و ژاپن نانومواد )نانوسلولز و...(

ترکیه، یونان، لهستان پد پانسمان

مالزی و ترکیه بندآورنده خون ریزی
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صادرات محصوالت نانوی ایران بر حسب کشور هدف

آمریکا

موریتانی

لیبی

تانزانیا

یونان

انگلستان
آلمان

لیتوانی

قطر دبی

مالزی

تایلند

هند

استرالیا

تاجیکستان

پاکستان

افغانستان چین
ژاپن

کره

هنگ کنگ

سنگاپور

روسیه

قزاقستان

امارات
عمان

عراق

کویت

لهستان

سوئد

اوکراین

ترکیه

قبرسسوریه

اردن

اتریش

هلند

کرواسی

ترکمنستان

مغولستان

ازبکستان
رومانی

بلغارستان آذربایجان قرقیزستان
ارمنستان

باالی 10 میلیون دالر

1 میلیون تا 10 میلیون دالر

100 هزار تا 1 میلیون دالر

0 تا 100 هزار دالر

بالروس

جمهوری چک

فیلیپین

پورتوریکو

ونزوئال

اکوادور

آفریقای جنوبی

کانادا

کنیا

بحرین

9,308,933 دالر
سهم صادرات: 

15.3

12,426,204 دالر
سهم صادرات: 

20.4

6,460,312  دالر
سهم صادرات: 

10.6

4,001,561 دالر
سهم صادرات: 

6.5

21,550,144 دالر
سهم صادرات: 

35.4

گرجستان

لبنان
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آسیااروپاآفریقاآمریکا استرالیا

سهم صادرات محصوالت نانو ایران به تفکیک قاره ها

%0.6%0.7%1.6%97 %0.1
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گزارشبــازار محصوالت نانـو ساخت ایران
سال 1400


