
تنکابن -کشورمرکز تحقیقات ماهیان سردآبی  5931تعرفه خدمات آزمایشگاهی  سال   

 

 )هزار لایر(تعرفه عنوان آزمایش ردیف

 171 (DO)اکسیژن محلول در آب  1

 5BOD( 573(اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی در آب  2

 COD 553 اکسیژن محلول شیمیایی 5

 cO( 84(دمای آب  5

3 pH  01 آب 

 118 (EC)هدایت الکتریکی  6

 117 کدورت  7

 40 شوری 4

 175 سختی کل  0

 111 (TDS)مواد جامد محلول کل  11

 181 دستگاهی (TDS)مواد جامد محلول کل  11

 100 (TSS)کل مواد جامد محلول  12

 100 سختی منیزیم 15

 218 سختی کلسیم  15

 252 مجموع کلسیم و منیزیم در آب  13

 214 قلیائیت کل  16

 3NO 204- نیتروژن نیتراتی 17

 2NO 521- نیتروژن نیتریتی 14

 3NH 571آمونیاک  10

 4NH 257آمونیوم  21

3-ارتوفسفات  21
4PO 241 

 2S 201-سولفید 22

2-سولفات  25
4SO 207 

 550 آهن کل آزاد  25

 2Cl 212کلر آزاد 25

 Cl 254-کلراید 21

 2CO 178-کربنات  27



تنکابن -کشورمرکز تحقیقات ماهیان سردآبی  5931تعرفه خدمات آزمایشگاهی  سال   

 

 تعرفه)هزار لایر( عنوان آزمایش ردیف

-کربنات بی 24
3Hco 171 

 510 (TOM)کل مواد آلی محلول در رسوب  20

 218 غلظت پتاسیم در آب 51

 248 سولفید هیدروژن 51

 1214 بردارینمونه هزینه کارشناسی 52

 514 رنگ 55

 511 ی پساببد 55

 Zn 555اندازه گیری روی  53

 Cu 555اندازه گیری مس  56

 51 اسپکتروفتومتر)یک نمونه( 57

 1151 برداری آب به ازای هر روزدستگاهی, اجاره بطری نمونهارایه خدمات  54

 578 شناسایی و بیوماس بنتوزها 50

 548 بندی رسوباتدانه 81

 1511 شناسایی و تراکم فراوانی کفزیان در هر منطقه به ازای یک نمونه 81

 2501 بندی رسوبات به ازای هر نمونهتعیین دانه 52

 228 ماده آلی رسوبات به روش فیزیکی به ازاء هر نمونهگیری میزان اندازه 55

 343 شناسایی ماهی 55

 101 تعیین سن از روی فلس و شعاع سخت 53

 101 زیست سنجی آبزیان )طول و وزن( 56

 117 استفاده از امکانات غیرمصرفی فضای آزمایشگاه به ازای هر روز 57

 2558 در خشکی به ازای هر روزبرداری ارائه خدمات کارشناسی جت نمونه 54

 5148 برداری در دریا به ازای هر روزارایه خدمات کارشناسی جهت نمونه 50

 161 آزمایش میکروبی آب 51

 47 ای مختلف در حجم و دماهای مختلفسانتریفوژ نمونه 31

 510 کلی فرم مدفوعی 32

 667 کشت و خالص سازی باکتری 35

 144 رنگ آمیزی گرم 35



تنکابن -کشورمرکز تحقیقات ماهیان سردآبی  5931تعرفه خدمات آزمایشگاهی  سال   

 

 تعرفه)هزار لایر( عنوان آزمایش ردیف

 253 کلیفرم کل 33

 521 آزمایش تست آنتی بیوگرام 36

 144 کلیفرم گرماپای 37

 281 آنالیز شمارش کل هاگ های باکتری های گرما دوست 34

 221 آنالیز شناسایی کلی فرم های غیر مدفوعی 30

 221 فکال کلی فرم MPNآنالیز  61

 221 توتال فکال کلی فرم احتمالی MPNآنالیز  61

 221 توتال فکال کلی فرم تاییدی MPNآنالیز  62

 251 شمارش و جداسازی اشرشیا کلی 65

 518 شمارش کلی باکتری )آب،رسوب و آبزی( 65

 251 شمارش باکتری های گرم منفی)کلی فرم و انترو باکتریاسه( 63

 1111 محدودمدت كشت مجدد و نگهداري باكتري براي  66

 515 شمارش عوامل قارچی در آب و غذا 67

 41 تهیه الم مرطوب و شمارش انگل از بافت پوست 64

 71 مرطوب و شمارش انگل از بافت چشمتهیه الم  60

 124 تهیه الم مرطوب و شمارش انگل از بافت آبشش 71

 30 سانتریفوژ -خونگیری و تهیه سرم خون ماهی سرنگ از طریق ساقه دمی 71

 Hematocrite 32(HET)هماتوکریت  72

75 MCV 64 

75 MCH 75 

73 MCHC 111 

 72 (WBCشمارش گلبول های سفید) 76

 72 (RBCشمارش گلبول های قرمز) 77

 35 (Hemoglobinهموگلوبین) 74

 251 تهیه گسترش خوني از همولنف 70

41 
استفاده از دستگاه متغیر عكسبرداري از اسالید )بر اساس مدت زمان 

 مي باشد(
171 



تنکابن -کشورمرکز تحقیقات ماهیان سردآبی  5931تعرفه خدمات آزمایشگاهی  سال   

 

 

 

 تعرفه)هزار لایر( عنوان آزمایش ردیف

 411 تعیین اسپرماتوکریت 41

 731 تعیین تراکم اسپرم 42

 411 اسپرم pHتعیین  45

 1475 اندازه گیری چربی کل در خوراک آبزیان 45

 511 گیری چربی کل در فرآوردهاندازه 43

 275 درمواد غذایی گیری پروتئیناندازه 46

 167 اندازه گیری خاکستر در مواد غذایی 47

 132 گیری رطوبت در مواد غذاییاندازه 44

 263 آنالیز تعیین پروتئین کل با روش کجلدال 40

 PV 223گیری اندازه 01

 532  (TVN) ازت کل فرار 01

 43 تعیین درصد هچ تخم قزل آال 02

 01 تعیین درصد تفریخ قزل آال 05

 011 استفاده از اتوکالو 05

 141 كوره )هر ساعت(استفاده از  03

 23 هود المینار )هر ساعت(استفاده از  06

 12 انكوباتور )هر ساعت(استفاده از 551 07

04 
ارائه خدمات كار شناسي جهت نمونه برداري در دریا )به ازاي هر 

 روز(
5211 

00 
برداري در خشكي )به ازاي هر ارائه خدمات كار شناسي جهت نمونه 

 روز(
2311 

111 
ارائه خدمات نمونه برداري در خشكي با خودروي پیكاپ )بسته به 

 مسافت متغیر است(
5611 


