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! دستگاه -1 ! !   ساخته ایرانی متخصصین هاي توانمندي و امکانات از استفاده با »هوا آالینده گازهاي پاالیش مخفف« !!
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! دستگاه -1 ! !   ساخته ایرانی متخصصین هاي توانمندي و امکانات از استفاده با »هوا آالینده گازهاي پاالیش مخفف« !!

  .ساخت خواهد مرتفع منظور این به گازکروماتوگرافی دستگاه ورود به را کشور نیاز و می شود

 یک از بیش امروزه باشد جانبی تجهیزات انواع به مجهز که گازي سنجی طیف یا گازي کروماتوگرافی دستگاه قیمت -2

! دستگاه . باشد می تومان میلیارد ! ! .شود دستگاه این جایگزین مناسب دقت با گازها شناسایی در است قادر !!

! دستگاه -3 ! ! .دارد کاربرد اتمسفري و اي گلخانه احتراقی، حقیقی، گازهاي آنالیز و شناسایی براي !!

! دستگاه -4 ! !   و دارد کاربرد نمایند می پایش مستمر بصورت را هوا ها آالینده میزان که شهرها کالن شهرداري براي !!

  را هیدروژن و اکسیژن متان، اکسید، نیتروز کربن، اکسید منو و اکسید دي همچون، گازهایی مناسبی دقت با است قادر

.نماید بیان آنها غلظت و کند شناسایی

! دستگاه با کار براي نیاز مورد هاي توانمندي سطح -5 ! !  تعمیر و تهیه قابل ایران در آن قطعات و است تکنسین حد در !!

.می باشد

! دستگاه -6 ! !  خاك پتانسیل ترتیب این به و رود بکار تنفس مطالعات براي کربن اکسید دي گاز شناسایی در است قادر !!

.شود انجام رویشگاه بندي طبقه آن طریق از تا نماید بیان را جنگلها و ها

  و زمین کره گرمایش و شود می شناخته اي گلخانه گاز بعنوان که اتمسفر در کربن اکسید دي گاز افزایش به توجه با -7

! دستگاه ایران ! !   دهد نسان بهتر را کره زیست در انسان دخالتهاي نقش تا رود بکار گاز این مستمر پایش براي تواند می !!

 کشور، وزارت کشور، آبخیزداري و مراتع جنگلها سازمان زیست، محیط سازمان دستگاه این اصلی کاربران ترتیب این به

.بود خواهد زیست محیط و طبیعی منابع هاي دانشگاه و علوم وزارت


