
( لاًَى اجاصُ دسیافت ٍجِ 1تعشفِ ّای خذهات آصهایشگاّی ٍ حك الضحوِ واسشٌاسی بِ استٌاد تبصشُ )

 ك الضحوِ واسشٌاسیدس همابل اسایِ خذهات آصهایشگاّی ٍ ح

 

 تعشفِ حك الضحوِ واسشٌاسی

ف
دی

س
 

 سایش هَاسد 6ٍ 5ٍ 4سدُ ّای  1ٍ2ٍ3سدُ ّای  ًَع فعالیت

1 
ی ٍاحذّای صٌؼت

 ٍ تَلیذی 
 سیال  000/000/4 سیال  000/000/2

 2دس هشحلِ تْشُ تشداسی 

 تشاتش تؼشفِ

 هشاوض خذهاتی  2

 ٍُ2دس هشحلِ تْشُ تشداسی  3گشٍُ  2گشٍُ  1گش 

 دس سٍستاّا سایگاى  تشاتش تؼشفِ
 سیال 000/000/3 سیال000/500/1

 سیال 000/500

 هؼادى 3
 1طثمِ 

 سیال 000/500/1

ضي ٍ هاسِ 

 سیال 000/500/2

 2طثمِ 

 سیال 000/000/2

ّش ًفش  4ٍ  3طثمات 

 سیال000/600ساػت 

4 

ّای  پشٍطُ

هطوَل تْیِ 

گضاسش اسصیاتی 

 صیست هحیطی

 سیال هی تاضذ. 000/700حك الضحوِ واسضٌاسی ّشًفش ساػت 

ساػت هی  80ٍحذاوثش  50الل هیضاى ًفشساػت پشٍطُ ّای هطوَل تشسسی اسصیاتی صیست هحیطی حذ

تاضذ.وِ تطخیص هیضاى ًفشساػت واسواسضٌاسی پشٍطُ ّای هلی تا ساصهاى حفاظت هحیط صیست 

 ٍپشٍطُ ّای تفَیض ضذُ تا اداسات ول استاًْا خَاّذ تَد.

 

هحیطی دس هثالغ تؼییي ضذُ دس جذٍل فَق تشای ولیِ هشاحل تشسسی هٌتْی تِ صذٍس هجَص یا تأییذیِ صیست  – 1تثصشُ 

 هشحلِ تأسیس هی تاضذ.

دسصذ سْام  70دس صَستیىِ خاًَادُ ضْذا،جاًثاصاى ٍ آصادگاى صاحة ٍاحذّای هزوَس تَدُ ٍ یا تیص اص  -2تثصشُ 

 تاضٌذ. دسصذ تؼشفِ هؼاف هی 50ٍاحذّای هزوَس هتؼلك تِ آًاى تاضذ اص پشداخت 

 ضَد.  ضَسایؼالی حفاظت هحیط صیست هی 31/1/1377هَسخ  157ایي تؼشفِ جایگضیي هصَتِ ضواسُ  -3تثصشُ 

 سدُ تٌذی هٌذسج دس ضَاتط استمشاس صٌایغ اتالغی ساصهاى)پیَست( است.6تا  1هٌظَس اص سدُ ّای ، 

 گشٍّْای هٌذسج دس همشسات ٍ ضَاتط استمشاس هشاوض خذهاتی است.2هٌظَس اص گشٍّْای سدیف ، 

 لاًَى اصالحی لاًَى هؼادى هصَب  3ت آى )اصالحی تِ هَجة هادُ ٍاصالحا 1377هطاتك تا لاًَى هؼادى هصَب

 ( ٍطثمِ تٌذی لیذضذُ 1390

 

 

 



 

 جذٍل تعشفِ آًالیض پاساهتشّای بخش شیوی

ف
دی

س
 

 ) سیال (پیشٌْادی تعشفِ  ًام پاساهتش

1 pH 121,111 

2 COD 661,111 

3 BOD 511,111 

4 NO3 321,111 

5 NO2 321,111 

6 NH3 321,111 

7 PO4 495,111 

 241,111 ولشایذ 8

9 TDS 91,111 

10 TSS 141,111 

 13,111 دها 11

12 EC 91,111 

13 Sal 91,111 

14 Turbidity 141,111 

15 DO 231,111 

16 Na 411,111 

17 K 411,111 

18 Total Hardness 271,111 

19 Ca 411,111 

20 Mg 411,111 

21 SO4 321,111 

22 Total Alk 271,111 

23 TOC 1,111,111 

24 Cl2 135,111 

25 CN 411,111 

26 F 375,111 

27 SH2 375,111 

28 SO3 375,111 

 411,111 چشتی ٍ سٍغي 29

30 ABS 411,111 

 121,111 سًگ 31

 241,111 اسیذیتِ 32

 655,111 فشهالذئیذ 33

 655,111 فٌل 34

35 SS 161,111 



 

 خانهتشّای بخش جذٍل تعشفِ آًالیض پاسا

ف
دی

س
 

 تعشفِ پیشٌْادی ) سیال ( ًام پاساهتش

 59,111 خان -دسصذ سطَتت اٍلیِ  1

 116,111 خان * –دسصذ سطَتت  2

 147,111 خان * -دسصذ اضثاع  3

4 pH 294,111 خان ** -دس ػصاسُ اضثاع 

5 EC 317,111 خان ** -دس ػصاسُ اضثاع 

 235,111 خان * -هَاد آلی تِ سٍش افت   6

 348,111 خان * -هَاد آلی تِ سٍش ضیویایی  7

 261,111 خان * - TNVول هَاد خٌثی ضًَذُ  8

 388,111 خان * -چگالی ٍالؼی رسات  9

 338,111 خان * -تافت   10

 364,111 خان ** -سذین دس ػصاسُ اضثاع  11

 364,111 خان ** -پتاسین دس ػصاسُ اضثاع  12

 356,111 خان ** -اضثاع  ولسین دس ػصاسُ 13

 366,111 خان ** -هٌیضین دس ػصاسُ اضثاع  14

 485,111 خان ** -سَلفات دس ػصاسُ اضثاع  15

 457,111 خان ** -ولشایذ دس ػصاسُ اضثاع  16

 392,111 خان ** -تیىشتٌات دس ػصاسُ اضثاع  17

 

سیال ًیاص داسًذ وِ دس اعذاد فَق  71111اله وشدى ًوًَِ بِ ّضیٌِ  *پاساهتشّایی وِ یه ستاسُ داسًذ لبل اص آًالیض بِ َّاخشه ٍ

 شَد. لحاظ شذُ است ٍ دس صَستی وِ دس یه ًوًَِ چٌذ پاساهتش با ّن آًالیض شَد ، ایي ّضیٌِ یىباس هحاسبِ هی

 217111ُ اشباع بِ ّضیٌِ ** پاساهتشّایی وِ دٍ ستاسُ داسًذ لبل اص آًالیض ًیاص بِ َّا خشه ٍ اله وشدى ٍ ّوچٌیي تْیِ عصاس

سیال داسًذ وِ دس اعذاد فَق لحاظ شذُ است ٍ دس صَستی وِ دس یه ًوًَِ چٌذ پاساهتش با ّن آًالیض شَد، ایي ّضیٌِ یىباس 

 شَد. هحاسبِ هی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 فلضات سٌگیيجذٍل تعشفِ آًالیض پاساهتشّای بخش 

ف
دی

س
 

 ) سیال (پیشٌْادی تعشفِ  ًام پاساهتش

 375,111 ات سٌگیي تا سیستن ضؼلِآًالیض فلض 1

 655,111 آًالیض فلضات سٌگیي تا سیستن وَسُ 2

 VGA 655,111آًالیض فلضات سٌگیي تا سیستن  3

 668,111 **ػٌصش اٍلICP  (2 )آًالیض فلضات سٌگیي تا  4

 711,111 هشوَسی آًاالیضس 5

 241,111 *ّضن ًوًَِ 6

 
 .باشذ هی سیال 268111 عٌصش ّش بعذ، بِ سَم عٌصش الیضآً تعشفِ ICP با فلضات آًالیض ** دس

 جض بِ)  داسًذ ّضن بِ ًیاص آًالیض اص لبل وِ...( ٍ پسواًذ ووپَست، بیَلَطیه، ّای ًوًَِ سسَب، خان، اصجولِ)جاهذ ّای ًوًَِ خصَص * دس

 آًالیض ّن با پاساهتش چٌذ وِ صَستی دس است روش بِ الصم. ددگش هی اضافِ سیال 241111 هبلغ آًالیض، ّضیٌِ بِ(  جیَُ آًاالیضس دستگاُ با آًالیض

 .گشدد هی هحاسبِ باس یه ّضیٌِ ایي شًَذ،

 

 ّیذسٍوشبي ّای ًفتی ٍ سوَمجذٍل تعشفِ آًالیض پاساهتشّای بخش 

ف
دی

س
 

 ) سیال (پیشٌْادی تعشفِ  ًام پاساهتش

 2,141,111 دس ًوًَِ آب PAHsآًالیض   1

 2,411,111 * ًَِ خان ٍ سسَبدس ًو PAHsآًالیض   2

 Biota * 2,541,111دس ًوًَِ  PAHsآًالیض   3

 2,111,111 آًالیض  آلیفاتیه دس ًوًَِ آب 4

 2,271,111 * آًالیض  آلیفاتیه دس ًوًَِ خان ٍ سسَب 5

 Biota * 2,411,111آًالیض  آلیفاتیه دس ًوًَِ  6

 2,141,111 دس ًوًَِ آب TPHآًالیض   7

 2,411,111 * دس ًوًَِ خان ٍ سسَب TPHض  آًالی 8

 Biota * 2,541,111دس ًوًَِ  TPHآًالیض   9

 2,271,111 دس ًوًَِ آب PCBsآًالیض   10

 2,541,111 * دس ًوًَِ خان ٍ سسَب PCBsآًالیض   11

 Biota * 2,671,111دس ًوًَِ  PCBsآًالیض   12

 2,271,111 دس ًوًَِ آب Pesticidesآًالیض   13

 2,541,111 * دس ًوًَِ خان ٍ سسَب Pesticidesآًالیض   14

 Biota * 2,671,111دس ًوًَِ  Pesticidesآًالیض   15

 2,271,111 آًالیض  سوَم فسفشُ دس آب 16

 2,141,111 دس آب BTEXآًالیض تشویثات  17

سیال داسًذ وِ دس اعذاد هٌذسج دس جذٍل لحاظ 711111ِ * پاساهتشّای ستاسُ داس لبل اص آًالیض ًیاص بِ آهادُ ساصی ًوًَِ بِ ّضیٌ

 شذُ است .



 بیَلَطیجذٍل تعشفِ آًالیض پاساهتشّای بخش 

ف
دی

س
 

 ) سیال (پیشٌْادی تعشفِ  ًام پاساهتش

 611,111 تَتال ولیفشم 1

 611,111 فىال ولیفشم 2

 611,111 وطت ًوًَِ  3

4 

پایص تجْیضات غیشفؼال 

 ساص هیىشٍتی )اتَوالٍ،

 ّیذسٍوالٍ ٍ غیشُ(

 اًذیىاتَس تیَلَطیىی

 )تِ اصای ّش اًذیىاتَس(
451,111 

 251,111 اًذیىاتَس ضیویایی

 311,111 آصهَى تٍَیذیه

 211,111 پاساهتشّای ساّثشی

 311,111 آصهَى هثثت/هٌفی

 

 

 َّا ٍ صذاجذٍل تعشفِ آًالیض پاساهتشّای بخش 

ف
دی

س
 

 ) سیال (ی پیشٌْادتعشفِ  ًام پاساهتش

 655,111 **گاصّای خشٍجی هٌاتغ ثاتت )ّش گاص( 1

 3,851,111 رسات خشٍجی هٌاتغ ثاتت 2

 295,111 (PM 10رسات هؼلك هحیطی ) 3

 295,111 (PM2.5رسات هؼلك هحیطی ) 4

 411,111 گاصّای هحیطی )ّش گاص( 5

 BTEX 2,141,111ًوًَِ تشداسی ٍ آًالیض تشویثات  6

 411,111 ( سٍصLeqهحیطی )صذای صیست  7

 535,111 ( ضةLeqصذای صیست هحیطی ) 8

 722,111 گاصّای خشٍجی اص اگضٍص خَدسٍّای تٌضیٌی 9

 575,111 گاصّای خشٍجی اص اگضٍص خَدسٍّای دیضلی 10

 671,111 ضذت هیذاى الىتشیىی  11

 

اص دٍدوش دّن بِ بعذ دس یه پشٍطُ بِ اصای ّش گاص بِ ** دس اًذاصُ گیشی گاصّای آالیٌذُ خشٍجی دٍدوش، تعشفِ اًذاصُ گیشی 

 سیال واّش هی یابذ 522111سلن 

 

 

 

 

 

 



 

 آهادُ ساصی ًوًَِ اص طشیك فشیض دسایشجذٍل تعشفِ 
 ن

 جج

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 ی اوسیي ٍ فَساىبخش دجذٍل تعشفِ 

 تعشفِ پیشٌْادی ) سیال ( ًام پاساهتش سدیف

 125,111,111 *ًوًَِ تشداسی دی اوسیي ٍ فَساى 1

 81,111,111 آًالیض دی اوسیي ٍ فَساى 2

 

  ًوًَِ بشداسی هشتمات آالیٌذُ ّای دی اوسیي ٍ فَساى اص خشٍجی دٍدوش صٌایع صَست هی گیشد وِ ّش ًوًَِ بشداسی

سٍص هتَالی اًجام هی پزیشد. ّضیٌِ ّای آهادُ ساصی جْت ًوًَِ بشداسی شاهل آهادُ ساصی  3ساعت دس  6-8بِ هذت 

ٍ استفادُ اصحالل ّا با خلَص باال جْت شستشَی لطعات داخلی دستگاُ ، دس تعشفِ  Spikedهادُ جارب ، فیلتشّا ، 

 ًوًَِ بشداسی لحاظ گشدیذُ است.

ف
دی

س
 

 ) سیال (پیشٌْادی تعشفِ  ًام پاساهتش

 711,111 خطه وشدى تِ سٍش اًجواد ) فشیض دسایش( 1


