رديف

آزمايشگاههاي معتمد استان خوزستان
نام آزمايشگاه

تلفن

آدرس آزمايشگاه

فاكس

پارامترهاي مورد سنجش

تاريخ اعتبار
پارامترهاي شيمي:

نيترات ،نيتريت ،آمونياك  ،فسفات ،سختي كل ،كلسيم ،منيزيم ،قليائيت كل (كربنات و بيكربنات) ،كلر آزاد ،سديم ،پتاسيم،
كلرايد  ،كدورت ،سولفات ،سولفيت ،سولفيد ،هدايت الكتريكي ،چربي و روغن ،دترجنت ،دما ،فنل ،فلورايد ،سيانيد ،رنگ
pH, TDS, TSS BOD5, COD, DO
پارامترهاي خاك:

1

شركت فردوس طب شفاء

اهواز -باهنر -بلوار معلم  -كوي ايثاار
 -خيابان  3ايثار  -پالك 11

درصد رطوبت ،مواد آلي ،چگالي ذرات ،بافت خاك ،كلرايد ،سولفات ،منيزيم ،كلسيم ،سديم ،پتاسيم ،درصد اشباع ،بيكربنات ،افت
10132223010-8
10132223223

pH, EC, TNV

حرارتي

99/50/71

پارامترهاي بيـــولوژي:
توتال كليفرم ،فكال كليفرم ،باسيلوس سوبتليس و باسيلوس استئاروترموفيلوس
پارامترهاي هوا – منابع ثابت:
O2 , CO , CO2 , NOx ( NO , NO2), SO2, H2S, CxHy
پارامترهاي هوا و صداي محيطي :
N O2 , CO , O3, SO2, PM10 , PM2.5
Leq (30 min), Lmax, Lmin

بخش صدا :
پارامترهاي شيمي:

نيترات ،نيتريت ،آمونياك ،فسفات ،سختي كل ،كلسيم ،منيزيم ،قليائيت كل (كربنات و بيكربنات)،كلرايد ،كلر ،سديم ،پتاسيم،
كدورت ،روغن و چربي ،دما ،فلورايد ،شوري ،دترجنت ،سولفيت ،سولفات ،سيانيد ،فنل ،سولفيد ،رنگ
BOD5, COD, TDS , DO , pH , EC, TSS, SS
پارامترهاي فلزات سنگين:
در نمونه هاي جامد و محلول
ماهشهر،
2

شركت آزمون گستر سبز

منطقه

ويژه

اقتصادي

پتروشيمي ،سايت ،1خيابان خرداد،
مجتمع تالش  ، 2واحد شماره 11

پارامترهاي خاك:

101-92111812-21
101-92111821

Al, As, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Se, Sr, Ti, V, Zn

درصد رطوبت ،مواد آلي ،چگالي ذرات ،بافت خاك ،كلرايد ،سولفات ،سديم ،پتاسيم ،كلسيم ،منيزيم ،درصد اشباع ،بيكربنات

99/4/71

pH, EC, TNV

پارامترهاي بيـــولوژي:
توتال كليفرم و فكال كليفرم ،باسيلوس استئاروترموفيلوس
پارامترهاي هوا – منابع ثابت:
ذرات خروجي دودكش

O2 , CO , CO2 , NOx ( NO , NO2), SO2

پارامترهاي هوا و صداي محيطي :
NO2 , CO , O3 , SO2, PM10 , PM2.5
بخش صدا :
Leq (30 min), Lmax, Lmin

1

رديف

آدرس آزمايشگاه

نام آزمايشگاه

تلفن
فاكس

پارامترهاي مورد سنجش

تاريخ اعتبار
پارامترهاي شيمي:

نيترات ،نيتريت ،آمونياك ،فسفات ،سديم ،پتاسيم ،سختي كل،كلسيم ،منيزيم ،قليائيت كل (كربنات و بيكربنات)،كلرايد ،كدورت،
سولفات ،دترجنت ،روغن و چربي ،دما ،فلورايد ،سيانيد ،سولفيت ،سولفيد ،فنل
BOD5 , COD , TSS , TDS , DO , pH , EC
پارامترهاي فلزات سنگين:
Cd, Cu, Mn, V, Zn

در نمونه هاي محلول

3

شاااركت اطمينااان آزماااا گساااتران
جنوب

اهواز ،دانشگاه شهيد چمران ،ساختمان

160 - 33333232 - 3

مركز رشد ،مركز پژوهش ريزگردها،

121-32029001

واحد 0

12103133901

پارامترهاي خاك:
درصد رطوبت ،مواد آلي ،چگالي ذرات ،بافت خاك ،كلرايد ،سولفات ،سديم ،پتاسيم ،كلسيم ،منيزيم ،درصد اشباع ،افت حرارتي،

99/77/79

بيكربنات
EC , pH
پارامترهاي بيـــولوژي:
توتال كليفرم ،فكال كليفرم ،باسيلوس سوبتليس و باسيلوس استئاروترموفيلوس
پارامترهاي هوا – منابع ثابت:
O2 , CO , CO2 , NO , NO2 , NOx , SO2 , H2S, CxHy

پارامترهاي هوا و صداي محيطي :
)PM10, PM2.5, Lmax, Lmin, Leq(30min
پارامترهاي شيمي:
سختي كل ،كلسيم ،منيزيم ،قليائيت (كربنات و بيكربنات)  ،هدايت الكتريكي ،كلرايد ،فسفات ،چربي و روغن ،دترجنت ،رنگ،
پژوهشكده تكنولوژي تولياد جهااد
3

دانشگاهي خوزستان

فلورايد

اهااواز  ،مياادان دانشااگاه ،درب قااديم

TDS, TSS , COD , pH, DO, BOD5

دانشااااگاه شااااهيد چمااااران ،جنااااب

تلفكس

خبرگاازاري ايساانا ،مركااز خاادمات

101-33303311

پارامترهاي خاك:

99/9/70

درصد رطوبت ،چگالي ذرات ،كلرايد ،مواد آلي ،افت حرارتي ،بيكربنات ،سولفات ،منيزيم ،كلسيم ،سديم و پتاسيم

تخصصي شيمي جهاد دانشگاهي

EC , TNV
پارامترهاي بيـــولوژي :توتال كليفرم و فكال كليفرم
پارامترهاي هوا و صداي محيطي :
NO2 , CO , SO2, O3, PM10, PM2.5

2

رديف

آدرس آزمايشگاه

نام آزمايشگاه

تلفن
فاكس

پارامترهاي مورد سنجش

تاريخ اعتبار
پارامترهاي شيمي:

نيتريت ،نيترات ،آمونياك ،فسفات ،سختي كل ،كلسيم ،منيزيم ،كدورت ،قليائيت كل (كربنات و بيكربنات) ،سولفات ،كلرايد ،كلر آزاد،
سديم ،پتاسيم ،سولفيت ،فلورايد ،چربي و روغن ،رنگ ،دترجنت ،فنل
BOD, COD, DO pH, TDS, TSS
پارامترهاي فلزات سنگين:
9

شركت دانش آزمون پرهام جنوب

اهواز ،كيان آباد ،خيابان  18غربي ،پ

1013 3303201

00

1013 3303201

در نمونه هاي محلول

99/0/74

As, Co, Cd, Cr, Cu, Hg, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn, V

در نمونه هاي جامد

Cu, Hg,, Ni, Zn

پارامترهاي خاك:
درصد رطوبت ،مواد آلي ،چگالي ذرات ،افت حراراتي ،بافت خاك ،كلرايد ،سولفات ،بيكربنات ،سديم ،پتاسيم ،كلسيم ،منيزيم ،درصد اشباع

pH, EC, TNV
پارامترهاي بيـــولوژي:

توتال كليفرم ،فكال كليفرم ،باسيلوس سوبتليس و باسيلوس استئاروترموفيلوس
پارامترهاي شيمي:
نيترات ،نيتريت ،آمونياك  ،فسفات ،سختي كل ،كلسيم ،منيزيم ،كدورت ،قليائيت كل (كربنات و بيكربنات) ،سولفات ،كلرايد ،هدايت
الكتريكي ،دما ،دترجنت

101-33032093
0

شركت آبان كيمياي جنوب

اهواز ،گلستان ،پرديس ،بلوار گلشن،

101-33032099

ساختمان گلشن ،پ 10328

pH, TDS, TSS, BOD, COD, DO
پارامترهاي خاك:

99/77/7

درصد رطوبت ،مواد آلي ،افت حرارتي ،كلرايد ،درصد اشباع ،بافت خاك ،چگالي ذرات ،بيكربنات ،سولفات ،منيزيم ،كلسيم در عصاره
اشباع

EC ,pH , TNV

پارامترهاي بيـــولوژي:
توتال كليفرم ،فكال كليفرم ،باسيلوس سوبتليس و باسيلوس استئاروترموفيلوس
پارامترهاي شيمي:

0

شركت ايمن زيست گستر اروند

اهواز،كمپلو ،خيابان اصلي انقالب ،بين
لشكر و قصر شيرين ،طبقه سوم ،باالي
بانك سينا

نيترات ،نيتريت ،آمونياك ،كدورت ،سختي كل ،كلسيم ،منيزيم ،قليائيت (كربنات و بيكربنات) ،سديم ،پتاسيم ،هدايت الكتريكي ،كلرايد،
101-33022330
12321022310

سولفات ،سولفيت ،سولفيد ،فسفات ،چربي و روغن ،دترجنت ،رنگ ،دما ،شوري ،فنل

99/9/70

TDS, TSS, COD, pH, DO, BOD5
پارامترهاي بيـــولوژي :توتال كليفرم و فكال كليفرم ،باسيلوس سوبتليس و باسيلوس استئاروترموفيلوس
پارامترهاي هوا و صداي محيطي :
)O2 , CO , CO2 , NO , NO2 , NOx , SO2 , H2S, PM10, PM2.5, Lmax, Lmin, Leq(30min

3

رديف

نام آزمايشگاه

آدرس آزمايشگاه

شركت دانش بنيان فناورانديشه گستر

اهواز،گلستان ،خيابان فروردين ،بين آذر

8

كاميار

و دي ،پالك  ،203مجتمع مجد ،طبقه

2

شركت خاك سبز مارون

تلفن
فاكس

پارامترهاي مورد سنجش

تاريخ اعتبار
پارامترهاي شيمي:

نيترات ،نيتريت ،آمونياك ،كدورت ،سختي كل  ،كلسيم ،منيزيم ،سديم ،پتاسيم ،هدايت الكتريكي ،كلرايد ،سولفات ،سولفيت ،سولفيد،

 ،3واحد 8

بهبهان ،جاده كمربندي ،جاده امام زاده
علي (ع) ،هنرستان كشاورزي شهداي

101-33333222
12130208203

101 -92033838

فسفات ،فلورايد ،چربي و روغن ،دترجنت ،رنگ ،دما ،سيانيد ،فنل
TDS, TSS, COD, pH, DO, BOD5

99/9/70
بخش هيدروكربنهاي نفتي و سموم:

)Benzo(a) Anthracene, Phenanthrene , Antheracene, Flourene , Acenaphtalene , Benzo(a
Pyrene, Benzo(b) Fluoranthene, Pyrene, Chrysene, Indeno (1,2,3-c,d) anthracene
Aldrin, 4,4-DDD, 4,4- DDT, 4,4 DDE
پارامترهاي شيمي:
نيترات ،فسفات ،سختي كل ،كلسيم ،منيزيم ،سديم ،پتاسيم ،كدورت ،قليائيت كل (كربنات و بيكربنات) ،كلرايد ،دما
7455/7/70

خيبر

pH, TDS, TSS, COD, DO, EC
پارامترهاي خاك:
درصد رطوبت ،افت حرارتي ،كلرايد ،درصد اشباع ،بافت خاك ،چگالي ذرات ،بي كربنات ،سولفات ،كلسيم ،سديم ،پتاسيم ،مواد آلي
EC ,pH , TNV

4

