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 ٣٠/٣/١٣٩٤                                                                                                                                                                                                                                                ١٤٢٠١/٩٤شماره
  شوراي عالي حفاظت محيط زيست ٣٨١مصوبه شماره 

تعرفه خدمات ) ۱۳۶۱مصوب (اجازه دريافت وجه درمقابل ارائه خدمات آزمايشگاهي و حق الزحمه كارشناسي ماده واحده قانون ) ١( به استناد تبصره٢٩/١٠/٩٣شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ
 .آزمايشگاهي را به شرح پيوست تصويب كرد

 جدول تعرفه آناليز پارامترهاي بخش شيمي
 

 )ريال(۹۴تعرفه سال  نام پارامتر رديف
۱ PH ۰۰۰/۹۰ 
 ۰۰۰/۱۰ ( C °)دما  ۲
 µs/cm) ( ۰۰۰/۶۸هدايت الكتريكي ۳
 ۰۰۰/۶۸ شوري ۴
۵ TDS(mg/l) ۰۰۰/۶۸ 
۶ TSS(mg/l) ۰۰۰/۱۰۵ 
 ۰۰۰/۱۰۵ (N.T.U)رتكدو ۷
 ۰۰۰/۱۷۰ (mg/l)اكسيژن محلول  ۸
 ۰۰۰/۳۹۰ (mg/l)سديم ۹
 ۰۰۰/۳۹۰ (mg/l)پتاسيم ۱۰
 ۰۰۰/۲۰۰ (mg/l)سختي كل ۱۱
 ۰۰۰/۳۹۰ (mg/l)كلسيم ۱۲
 ۰۰۰/۳۹۰ (mg/l)منيزيم ۱۳
 ۰۰۰/۲۴۰ (mg/l)سولفات ۱۴
 ۰۰۰/۲۰۰ (mg/l)قلياييت كل ۱۵
 ۰۰۰/۱۸۰ (mg/l) كلرايد ۱۶
۱۷ BOD(mg/l)  ۰۰۰/۳۸۰ 
۱۸ COD(mg/l) ۰۰۰/۴۹۵ 
 ۰۰۰/۲۴۰ (mg/l)نيترات ۱۹
 ۰۰۰/۲۴۰ (mg/l)نيتريت ۲۰
 ۰۰۰/۲۴۰ (mg/l)آمونياك ۲۱
 ۰۰۰/۳۷۰ (mg/l)فسفات ۲۲
۲۳ TOC (mg/l) ۰۰۰/۷۵۰ 
 ۰۰۰/۱۰۰ (mg/l)كلرآزاد ۲۴
 ۰۰۰/۳۰۰ (mg/l)سيانيد ۲۵
 ۰۰۰/۲۸۰ (mg/l)فلورايد ۲۶
 ۰۰۰/۲۸۰ (mg/l)سولفيد ۲۷
 ۰۰۰/۲۸۰ (mg/l)سولفيت ۲۸
 ۰۰۰/۳۰۰ (mg/l)چربي و روغن ۲۹
 ۰۰۰/۳۰۰ (mg/l)دترجنت ۳۰
 ۰۰۰/۹۰ (T.C.U)رنگ ۳۱
 ۰۰۰/۱۸۰ (mg/l)اسيديته ۳۲
 ۰۰۰/۴۹۰ (mg/l)فرمالدئيد ۳۳
 ۰۰۰/۴۹۰ (mg/l)فنل ۳۴
۳۵ SS ۰۰۰/۱۲۰ 

 
 جدول تعرفه آناليز پارامترهاي بخش خاك

 
 )ريال(۹۴تعرفه سال  ترنام پارام رديف

 ۰۰۰/۴۴ درصد رطوبت اوليه ـ خاك  ۱
 ۰۰۰/۸۷ •درصد رطوبت ـ خاك  ۲
 ۰۰۰/۱۱۰ •درصد اشباع ـ خاك ۳
۴ PH۰۰۰/۲۲۰ •• در عصاره اشباع ـ خاك 
۵ EC۰۰۰/۲۳۷ •• در عصاره اشباع ـ خاك 
 ۰۰۰/۱۷۶ •مواد آلي به روش افت ـ خاك  ۶
 ۰۰۰/۲۶۰ •خاك مواد آلي به روش شيميايي ـ  ۷
 ۰۰۰/۱۹۵ •ـ خاك TNVكل مواد خنثي شونده  ۸
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 ۰۰۰/۲۹۰ •چگالي واقعي ذرات ـ خاك  ۹
 ۰۰۰/۲۵۳ •بافت ـ خاك  ۱۰
 ۰۰۰/۲۷۲ ••سديم ـ خاك  ۱۱
 ۰۰۰/۲۷۲ ••پتاسيم ـ خاك  ۱۲
 ۰۰۰/۲۶۶ ••كلسيم ـ خاك  ۱۳
 ۰۰۰/۲۷۴ ••منيزيم ـ خاك  ۱۴
 ۰۰۰/۳۶۳ ••سولفات ـ خاك  ۱۵
 ۰۰۰/۳۴۲ ••كلرايد ـ خاك  ۱۶
 ۰۰۰/۲۹۳ ••بيكربنات  خاك ۱۷

 
 ريال نياز دارند كه در اعداد فوق لحاظ شده است و در صورتي كه در يك نمونه چند پارامتر با هم آناليز شود، اين ۰۰۰/۵۳پارامترهايي كه يك ستاره دارند قبل از آناليز به هوا خشك و الك كردن نمونه به هزينه • 
 .يكبار محاسبه ميشودهزينه 

 ريال دارند كه در صورتي كه در اعداد فوق لحاظ شده است و در صورتي كه در يك نمونه ۰۰۰/۱۶۲پارامترهايي كه دو ستاره دارند قبل از آناليز نياز به هوا خشك و الك كردن و همچنين تهيه عصاره اشباع به هزينه •• 
 .شود كبار محاسبه ميچند پارامتر باهم آناليز شود، اين  هزينه ي

 جدول تعرفه آناليز پارامترهاي بخش فلزات
 

 )ريال(۹۴تعرفه سال  نام پارامتر رديف
 ۰۰۰/۲۸۰ )سيستم شعله(آناليز فلزات با دستگاه جذب اتمي ۱
 ۰۰۰/۴۹۰ )سيستم كوره(آناليز فلزات با دستگاه جذب اتمي ۲
 VGA( ۰۰۰/۴۹۰سيستم (آناليز فلزات با دستگاه جذب اتمي ۳
 ۰۰۰/۵۰۰ •) دو عنصر اول ( ICPآناليز فلزات با دستگاه  ۴
 ۰۰۰/۵۳۰ )آنااليزر جيوه(آناليز جيوه با دستگاه مركوري آنااليزر ۵
 ۰۰۰/۱۸۰ • •هضم نمونه   ۶

 .باشد  ريال مي۰۰۰/۲۰۰ تعرفه عنصر سوم به بعد هر عنصرICPدر آناليز فلزات با • 
 ريال اضافه ۰۰۰/۱۸۰به هزينه آناليز،  مبلغ) به جزآناليز با دستگاه آنااليزر جيوه( كه قبل از آناليز نياز به هضم دارند....) هاي بيولوژيك، كمپوست، پسماند و مله خاك، رسوب، نمونهاز ج(هاي جامد در خصوص نمونه•• 

 .محاسبه ميگرددالزم به ذكر است در صورتي كه چند پارامتر با هم آناليز شوند، اين هزينه يك بار . گردد مي
 

 هاي  نفتي و سموم جدول تعرفه آناليز پارامترهاي بخش هيدروكربن
 

 )ريال(۹۴تعرفه سال  نام پارامتر رديف
 ۰۰۰/۹۰۰/۱  در نمونه خاك و رسوبPCBsآناليز  ۱
 Biota ۰۰۰/۰۰۰/۲ در نمونهPCBsآناليز  ۲
 ۰۰۰/۱۷۰۰  در نمونه آبPCBsآناليز  ۳
 ۰۰۰/۹۰۰/۱  نمونه خاك و رسوب درPesticidesآناليز  ۴
 Biota ۰۰۰/۰۰۰/۲ در نمونه Pesticdesآناليز ۵
 ۰۰۰/۷۰۰/۱  در نمونه آبPesticdesآناليز ۶
 ۰۰۰/۸۰۰/۱  در نمونه خاك و رسوبPAHsآناليز ۷
 Biota ۰۰۰/۹۰۰/۱ در نمونه PAHsآناليز ۸
۹ PAHs۰۰۰/۶۰۰/۱  در نمونه آب 
 ۰۰۰/۷۰۰/۱ اك و رسوبآناليز آليفاتيك در نمونه خ ۱۰
 Biota ۰۰۰/۸۰۰/۱آناليز آليفاتيك در نمونه  ۱۱
 ۰۰۰/۵۰۰/۱ آناليز آليفاتك در نمونه آب ۱۲
 ۰۰۰/۸۰۰/۱  در نمونه  خاك و رسوبTPHآناليز ۱۳
 ۰۰۰/۶۰۰/۱  در نمونه آبTPHآناليز  ۱۴
 Biota ۰۰۰/۹۰۰/۱ در نمونه TPHآناليز ۱۵
 ۰۰۰/۷۰۰/۱ آناليز سموم فسفره در آب ۱۶

 جدول تعرفه آناليز پارامترهاي بيولوژي

 )ريال(۹۴تعرفه سال  نام پارامتر رديف
 ۰۰۰/۴۵۰ توتال كليفرم ۱
 ۰۰۰/۴۵۰ فكال كليفرم ۲

صحه گذاري  بي خطر سازي پسماندهاي عفوني  ۳
 ۰۰۰/۷۰۰/۱ مراكز پزشكي توسط اتوكالوو هيدروكالو

 
 صداجدول تعرفه آناليز پارامترهاي  هوا و 

 

 )ريال (۹۴تعرفه سال  نام پارامتر رديف

 ۰۰۰/۴۹۰ •) براي هرگاز(گازهاي خروجي دودكش ۱
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 ۰۰۰/۸۰۰/۲ ذرات خروجي دودكش ۲
 ۰۰۰/۲۲۰ (PM١٠)ذرات معلق محيطي  ۳
 ۰۰۰/۲۲۰ (PM٢٫۵)ذرات معلق محيطي  ۴
 ۰۰۰/۳۰۰ )هرگاز(گاز محيطي ۵
 BTEX ۰۰۰/۶۰۰/۱نمونه برداري و آناليز تركيبات ۶

  روز۰۰۰/۳۰۰ (Leq)صداي محيطي  ۷
  شب۰۰۰/۴۰۰

 ۰۰۰/۵۴۰ گازهاي خروجي از اگزوز خودروهاي بنزيني ۸
 ۰۰۰/۴۳۰ گازهاي خروجي از اگزوز خودروهاي ديزلي ۹

حد شدت ميدان الكتريكي يا شدت ميدان  ۱۰
 ۰۰۰/۵۰۰ • •مغناطيسي يا شدت ميدان الكترومغناطيسي  

 
 .يابد  ريال كاهش مي۰۰۰/۳۹۰اي خروجي دودكش ، تعرفه اندازه گيري از دودكش دهم به بعد در يك پروژه به ازاي هر گاز به رقم در اندازه گيري گازه• 

گيري و با استاندارد  لكتريكي و هم ميدان مغناطيسي اندازهگيري است ولي درخطوط انتقال نيرو  با دو پرآب به طور جداگانه هم ميدان ا در فركانسهاي باال با يك پرآب شدت ميدان الكترو مغناطيسي قابل اندازه• • 
 . مقايسه ميشود

 جدول تعرفه آماده سازي نمونه از طريق فريز دراير
 

 )ريال(۹۴تعرفه سال  نام پارامتر رديف

 ۰۰۰/۵۳۰ )فريز دراير(خشك كردن به روش انجماد ۱
 

 .گردد ريزي براي خدمات مشابه ميزان تعرفه توسط سازمان حفاظت محيط زيست اصالح و اجرايي مي  و برنامههرسال با توجه به ضريب تورم اعالمي سازمان مديريت) تبصره
                                       رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و دبير شوراي عالي                                                                                                                                                        ۱۹۱۲۰۹۶د
 


