
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورهاي تعرفه

1399در سال 



مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
، فرآورده هاي »شیمی چوب و خمیر کاغذ«، »اشباع چوب«، »آناتومی و بیولوژي چوب«آزمایشگاه هاي 

زار ریال می باشد)بخش تحقیقات چوب و فرآورده هاي آن (تعرفه ها به ه» مکانیک چوب« و » مرکب
99تعرفه نوع نمونهواحدشرحردیف

150کاغذهر نمونهاندازه گیري فاکتور زردي کاغذ1
250کاغذهر نمونهاندازه گیري ترکیدگی کاغذ2
80کاغذهر نمونهکاغذBulk densityاندازه گیري 3
80کاغذهر نمونه) کاغذdensityاندازه گیري دانسیته (4
160کاغذهر نمونهاندازه گیري روشنی کاغذ5
160کاغذهر نمونهاندازه گیري فاکتور سفیدي کاغذ6

اشباع پذیري و تعیین میزان جذب ماده حفاظتی یک گونه چوب و فراورده هاي 7
6،500چوب و فرآورده هاي آنهر سیکلآن (سیستم اشباع بزرگ)

2،000چوبنههر نموتست آتش براي نمونه هاي چوب8
230چوبهر نمونهخشک کردن چوب9
1،500چوب و کاغذهر آزموناندازه گیري سلولز10
1،000خمیر کاغذهر آزموناندازه گیري عدد کاپا11
1،300چوبهر آزموناندازه گیري لیگنین12
1،800چوب و کاغذهر آزموناندازه گیري مواد استخراجی13
1،400خمیر کاغذهر آزمونر کاغذپاالیش خمی14
1،400چوبهر آزمونلیتري)1پخت و تهیه خمیر کاغذ (دیگ15
250خمیر کاغذهر ورقساخت کاغذ دست ساز16
250کاغذهر نمونهتستTensil(3(اندازه گیري مقاومت کششی17
200کاغذهر نمونه)Tear(اندازه گیري مقاومت در برابر پارگی کاغذ 18
60کاغذهر نمونهاندازه گیري وزن پایه (گراماژ) کاغذ19
80کاغذهر نمونهتعیین رطوبت کاغذ20
750چوبهر سیکلاستریل کردن نمونه هاي چوب21
200خمیر کاغذهر نمونهخمیر و کاغذpHتعیین 22
200کاغذهر نمونهاندازه گیري مؤلفه هاي رنگ کاغذ23
150کاغذهر نمونهگیري ماتی (کدري) کاغذاندازه24
200کاغذهر نمونهاندازه گیري ضریب جذب و پخش نور در کاغذ25
550چوبهر نمونهاندازه گیري خاکستر چوب26
3،500چوبهر پختلیتري)10پخت و تهیه خمیر کاغذ (دیگ 27
1،800چوبهر نمونهاندازه گیري هولو و آلفا سلولز کاغذ28
250خمیر کاغذهر آزموناندازه گیري درجه روانی خمیر کاغذ29
3،000چوبهر نمونهجمع آوري فرم آلدئید تخته30
250چوبهر ساعتMDFپاالیش الیاف 31



2،100چوبهر عددپرس تخته32
120چوبهر کیلوپوست کنی و تبدیل چوب براي خرد کردن33
80چوبکیلوهرپوشال کردن چوب34
900چوبگرم50تهیه آرد چوب استاندارد35
100چوبهر کیلوخرد کردن چوب36
230چوبهر کیلوخشک کردن پوشال و الیاف چوب و ضایعات کشاورزي37
1،600چوبهر ساعتجداسازي الیاف  چوب و ضایعات کشاورزي38
180چوبگرم100گرم)100درجه بندي و مش بندي ذرات (هر 39
150چوبهر نمونهآزمایش واکشیدگی ضخامت و جذب آب در چوب40
2،100چوبتکرار30هر نمونه اندازه گیري ابعاد الیاف چوب و ضایعات کشاورزي41
6،500چوبهر نمونهتشریح ساختمان چوب (جنس یا گونه)42
100چوبهر سیکلتعیین جرم ویژه و دانسیته در چوب43
86،000چوبهر نمونهدقیقه اي چوب15تعیین فیلم 44
80چوبهر نمونهتعیین میزان رطوبت چوب و ... (عدد)45
2،500چوبهر نمونهتوصیه هاي مصرف و نگهداري چوب46
200چوبهر نمونهتهیه اسالید جهت مطالعه میکروسکوپی چوب47
250وبچهر نمونهتهیه برش به وسیله میکروتوم48
170چوبهر نمونهتهیه میکروفتوگراف (فریم)49
13،000چوبهر نمونهشناسایی جنس یا گونه چوب50
650چوب و فرآورده هاي آنهر نمونهاندازه گیري همکشیدگی و واکشیدگی چوب و فرآورده هاي آن51
130چوب و فرآورده هاي آنر عددهبرش و تهیه نمونه هاي آزمونی استاندارد چوب و فرآورده هاي آن52
200چوب و فرآورده هاي آنهر نمونهآزمایش خمش استاتیک در چوب و فرآورده هاي آن53
200چوب و فرآورده هاي آنهر نمونهآزمایش فشار در چوب و فرآورده هاي آن54
200رده هاي آنچوب و فرآوهر نمونهآزمایش برش موازي الیاف در چوب و فرآورده هاي آن55
200چوب و فرآورده هاي آنهر نمونهآزمایش شکافخوري در چوب و فرآورده هاي آن56
200چوب و فرآورده هاي آنهر نمونهآزمایش کشش موازي الیاف در چوب و فرآورده هاي آن57
200اي آنچوب و فرآورده ههر نمونهآزمایش مقاومت به خروج میخ در چوب و فرآورده هاي آن58
200چوب و فرآورده هاي آنهر نمونهآزمایش سختی به روش برینل در چوب و فرآورده هاي آن59
50چوب و فرآورده هاي آنهر نمونهآزمایش مقاومت به ضربه در چوب و فرآورده هاي آن60

اشباع پذیري و تعیین میزان جذب ماده حفاظتی یک گونه چوب و فراورده هاي 61
2،600چوبهر سیکلسیستم اشباع کوچک)آن (

3،300چوبهر نمونهشناسایی سوزنی برگ یا پهن برگ بودن کاغذ، یا چوب62
19،000چوبهر نمونهشناسایی در حد جنس یا گونه کاغذ یا پوشال63
300مقواهر نمونه)ECT(Edge Crush Testتست لهیدگی لبه در کارتن  64

65CMT (corrugating or 'Concora' medium test ) تست لهیدگی فلوت 
300مقواهر نمونهدر کارتن

66RCT  (Ring Crush Test) تست لهیدگی حلقوي در 300مقواهر نمونهکارتن
67FCT (Flat crush testing) تست 300مقواهر نمونهلهیدگی سطحی در کارتن

68PAT (Pin Adhesion Test)(Adhesive Strength Test) تست 
300مقواهر نمونهمقاومت چسبندگی در کارتن



69CCT (Corrugated or 'Concora' crush testing) تست لهیدگی کاغذ 
300مقواهر نمونهکنگره اي در کارتن

70Cobb testing (Absorbency Tester) 300کاغذهر نمونهجذب آب سطحی در ورق کارتن
1،700چوبهر نمونهچوب از مواد استخراجی جهت تستهاي بعديعاري سازي آرد71
96،000چوبهر گونهتعیین کد چوب خشک کنی (به شرط تهیه نمونه توسط متقاضی)72

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
باشد)بخش تحقیقات گیاهشناسی (تعرفه ها به هزار ریال می » اکولوژي و آناتومی گیاهی«آزمایشگاه 

99تعرفه نوع نمونهواحدشرحردیف
2،100گیاههر نمونهنام گذاري گیاهان هرباریومی1
170گیاههر نمونهگیاهان پوشش و گلهاي دائمی جدید2
110گیاههر نمونهگیاهان پوشش و گلهاي دائمی3
150گیاههر نمونهگلدانهاي درخت و درختچه (دوساله)4
300گیاههر نمونهخت و درختچه (سه ساله) جدیدگلدانهاي در5
200گیاههر نمونهساله)گلدانهاي درخت و درختچه (سه6
800-60گیاهگلدانفروش گلدانهاي کاکتوس و گیاهان پوششی اندازة کوچک و بزرگ برحسب نوع7
150گیاهنفرفروش بلیط براي بازدیدکنندگان عمومی باغ گیاهشناسی ملی ایران8
50گیاهنفرآموزان باغ گیاهشناسی ملی ایرانفروش بلیط براي دانش9
1،500گلسنگ- قارچ-دیاتومه- گیاههر نمونهBX53Olympusعکسبرداري دستگاه میکروسکوپ 10
800گیاههر نمونهآناتومی اپیدرم آبزي، برگ، کرك11
800گلسنگ- قارچ-دیاتومه- گیاههر نمونهر گیاهتصویر برداري کرك، برگ، دمبرگ، اپیدرم و غیره د12
800قارچ- گیاههر نمونهاندازه گیري کیفی و کمی بافت هاي گیاهی (روزنه هاي گیاهی و ...)13

تهیه برش هاي نازك از اندام هاي مختلف گیاهی نظیر برگ، ساقه و ریشه و 14
500گلسنگ- قارچ-دیاتومه- گیاههر نمونهاندازه گیري ابعاد بافت ها



مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
بخش تحقیقات بیابان (تعرفه ها به هزار ریال می باشد)» خاکشناسی«آزمایشگاه 

99تعرفه نوع نمونهواحدشرحردیف
50خاكنمونهمیلی متر2آماده سازي کمتر از دو کیلوگرم نمونه خاك در اندازه کمتر از 1

یه فیزیکی خاكآزمایشهاي تجز
350خاكنمونهدانه بندي به طریق هیدرومتري2
1،400خاكنمونهدانه بندي خاك مرطوب3
150خاكنمونهدرصد رطوبت4
150خاكنمونهرطوبت خاك (حجمی)5
200خاكنمونهوزن مخصوص ظاهري6
300خاكنمونهگیري وزن مخصوص حقیقیاندازه7
400خاكنمونهخاك به طریق الکقطر ذرات 8
1،200خاكنمونهپایداري خاکدانه ها9
2،500خاكنمونهاندازه گیري هدایت هیدرولیکی خاك (بار افتان)10

آزمایشهاي تجزیه شیمیایی خاك
250خاكنمونه)ECگیري هدایت الکتریکی (اندازه11
200كخانمونه)pHگیري اسیدیته (اندازه12
250خاكنمونهگیري مواد آلیانداره13
130خاكنمونهتست وجود گچ14
600خاكنمونهگیري گچ به روش استناندازه15
350خاكنمونهفسفر قابل جذب16
200خاكنمونهپتاسیم قابل جذب17
700خاكنمونهازت نیتراته18
700خاكنمونهازت آمونیاکی19
800خاكنمونهیتراته و آمونیاکی توامازت ن20
500خاكنمونهدرصد ازت21
400خاكنمونهکلسیم تبادلی22
500خاكنمونهمنیزیم تبادلی23
600خاكنمونهپتاسیم تبادلی24
500خاكنمونهسدیم تبادلی25
400خاكنمونهکلسیم محلول در عصاره اشباع26
400خاكنمونهاره اشباعمنیزیم محلول در عص27
300خاكنمونهکلسیم و منیزیم محلول در عصاره اشباع28
300خاكنمونهسدیم محلول در عصارة اشباع29
300خاكنمونهپتاسیم محلول در عصارة اشباع30
300خاكنمونهکربنات محلول31



300خاكنمونهبی کربنات محلول32
450خاكنمونه)So4سولفات محلول (33
300خاكنمونه)Clکلراید (34
1,000خاكنمونه)CECظرفیت تبادل کاتیونی (35
1,300خاكنمونهفسفر کل خاك36
1,500خاكنمونهکلسیم کل خاك37
1,500خاكنمونهمنیزیم کل خاك38
1,300خاكنمونهسدیم کل خاك39
1,300خاكنمونهپتاسیم کل خاك40
150خاكنمونه%)T/N/Vدرصد آهک (41
690خاكنمونهنیتریت در خاك 42
250خاكنمونه) خاك به روش تیتراسیونTNVاندازه گیري درصد مواد خنثی شونده (43

آزمایشهاي تجزیه شیمیایی آب
100آبنمونه)pHگیري اسیدیته (اندازه44
100آبنمونه)ECگیري هدایت الکتریکی (اندازه45
100آبنمونه)TDSمواد محلول در آب (46
150آبنمونهکربنات در آب47
150آبنمونهبی کربنات در آب48
350آبنمونه) در آبSo4سولفات (49
150آبنمونه) در آبClکلراید (50
200آبنمونهکلسیم محلول در آب51
250آبنمونهمنیزیم محلول در آب52
200آبنمونهمجموع کلسیم و منیزیم در آب53
250آبنمونهسدیم محلول در آب54
200آبنمونهپتاسیم محلول در آب55
400آبنمونهازت نیتراته در آب56
450آبنمونهازت آمونیاکی در آب57
500آبنمونهازت آلی آب58
500آبنمونهنیتریت در آب 59

یشهاي تجزیه شیمیایی گیاهآزما
500گیاهنمونهدرصد ازت60
500گیاهنمونهفسفر کل گیاه61
450گیاهنمونهپتاسیم کل گیاه62
800گیاهنمونهبسته آزمایش ازت، فسفر و پتاسیم (توأم)63
450گیاهنمونهسدیم کل گیاه64
550گیاهنمونهکلسیم کل گیاه65
550گیاهنمونهم کل گیاهمنیزی66
700گیاهنمونهکلسیم و منیزیم توأم67
450گیاهنمونهازت نیتراته68



350گیاهنمونهکلر گیاه69
110گیاهنمونهدرصد ماده خشک70
250گیاهنمونهپتانسیل آب برگ71
530گیاهنمونهنیتریت در گیاه 72

آزمایشهاي تونل باد
7,000خاكنمونهسنجش سرعت آستانه فرسایش بادي 73

74
تعیین اثر ارتفاع آیرودینامیکی زبري خاك یا پوشش گیاهی بر آستانه سرعت 

30,000خاكنمونهاصطکاکی 

75
هاي بررسی توزیع اندازه ذرات فرسایش یافته از بسترهاي مورد آزمون در سري

30,000خاكنمونهمختلف خاك

35,000خاكنمونههاي غیر زندهازي انواع بادشکنسشبیه76

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
گروه تحقیقات »کنترل بیولوژیک«و » حشره شناسی«، »بیماري شناسی گیاهی«آزمایشگاه هاي 

حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع (تعرفه ها به هزار ریال می باشد)
99تعرفه نوع نمونهواحدشرحردیف

750حشره/ گیاه بیمارنمونهبررسی نمونه آفات و بیماریها به ازاي هر نمونه1
2،800حشره/ گیاه بیمارنمونهکشت یا پرورش نمونه آفات و بیماریها به ازاي هر نمونه2
1،500حشره/ گیاه بیمارنمونهشناسایی نمونه حشره یا قارچ در سطح جنس3
1،800حشره/ گیاه بیمارنمونهقارچ در سطح گونهشناسایی نمونه حشره یا4
350برگهر ساعتاستفاده از دستگاه اندازه گیري سطح برگ 5

% قیمت 5+ 800بذر/ نهالنمونهصدور گواهی سالمت بذور و نهال6
محصول

50نفرفروش بلیط براي بازدید از موزه نمایشی حشرات7

با استفاده از میکرومورفولوژي و تهیه عکس 8
500حشره/ گیاه بیمارساعتفتومیکروسکوپ

میکرومورفولوژي و تهیه عکس با استفاده از 9
500حشره/ گیاه بیمارساعتاستریومیکروسکوپ

پرورش انبوه حشرات مفید به منظور استفاده از آنها در 10
1،000حشرهنمونهکنترل بیولوژیک



تع کشورمؤسسه تحقیقات جنگلها و مرا
اکوفیزیولوژي «و » تجزیه دستگاهی«، »عصاره گیري«، »اسانس گیري«، »علوم زراعی«آزمایشگاه هاي 
بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصوالت فرعی (تعرفه ها به هزار ریال می باشد)» گیاهان دارویی

99تعرفه نوع نمونهواحدشرحردیف

100نمونه هاي خشک و آماده تقطیر (حداکثر اسانس گیري به روش تقطیر با آب براي1
900گیاههر نمونهگرم گیاه)

اسانس گیري به روش تقطیر با آب و بخار براي نمونه هاي خشک و آماده تقطیر (حداکثر 2
1،000گیاههر نمونهگرم گیاه)100

یر گیري به روش تقطیر با بخار مستقیم براي نمونه هاي خشک و آماده تقطاسانس3
1،050گیاههر نمونهگرم گیاه)100(حداکثر 

2،000اسانسهر نمونهGCآنالیز اسانس با 4

GC/MSو GC(شناسایی کلیه ترکیبهاي اسانس با استفاده از طیف GCآنالیز اسانس با 5

4،500اسانسهر نمونههاي قبلی)

3،500اسانسر نمونهه(شناسایی ترکیبهاي عمده)GC/MSآنالیز اسانس با دستگاه 6
6،000اسانسهر نمونه(شناسایی کلیه ترکیب هاي اسانس)GC/MSآنالیز اسانس با دستگاه 7
3،000محلول یا جامدهر نمونهترکیب، بدون هزینه مواد استاندارد)3تا 1(اندازه گیري کمی GCآنالیز نمونه با 8
2،000عصارههر نمونهHPLCآنالیز با 9
5،000عصارهنمونه)HPLC (preparativeآزمون تهیه نمونه با 10
1،000عرقیاتهر نمونهاستخراج اسانس از عرقیات11
500محلولهر نمونهو رسانایی محلولpHآزمون 12
800اسانسهر نمونهآزمون ارزیابی آمیختگی در اتانول13
1،000اسانسهر نمونهآزمون باقیمانده اسانس پس از تبخیر14
1،000اسانسهر نمونهآزمون چرخش نوري15
1،000اسانسهر نمونهآزمون چگالی نسبی16
800اسانسهر نمونهآزمون ضریب شکست17
1،200گیاههر نمونهگرم گیاه)50عصاره گیري به روش سوکسله (حداکثر 18
1،300گیاههر نمونهگرم گیاه) (ماسراسیون)200عصاره گیري به روش خوابانیدن در حالل (حداکثر 19
1،200گیاههر نمونهگرم گیاه)200عصاره گیري به روش پرکوالسیون براي نمونه هاي گیاهی (حداکثر 20
1،000گیاههر نمونهعصاره گیري به روش اولتراسونیک21
700روغنهر نمونهقلیاییتهیه متیل استر از روغن از روش ترانس متیالسیون سریع در شرایط22

تهیه متیل استر از روغن از روش ترانس متیالسیون/متیالسیون در شرایط قلیایی و 23
1،400روغنهر نمونهاسیدي بطور متوالی

2،000دانه روغنیهر نمونهاستخراج روغن24
600محلولساعتخدمات روتاري25
400امولسیوننمونهخدمات هموژنایزر26
1،000محلول نمونه6هر خدمات سانتریفیوژ27



600محلول ساعتهات پلیت-خدمات مگنت استیرر28
600ظرف- محلولساعتخدمات اتوکالو29
250محلولساعتخدمات پمپ خال30
1،000محلولروزانهخدمات انکوباتور31
850بذرر نمونهه)Seed Viabilityانواع آزمون هاي قابلیت حیات بذر (32
1،000بذرهر نمونهانواع آزمون هاي قدرت (بنیه) بذر33

روش هاي بهبود بذر (آبگیري بذر (پیش جوانه زنی، پرایمینگ بذر)، تیمارهاي بیولوژیکی 34
4،000بذرهر نمونهبذر، پوشش دار کردن بذر (حبه کردن، پوشش نازك اطراف بذر)

1،100گیاههر نمونهگاهتهیه عکس از گیاه و رویش35
3،200----هر نمونهتهیه نقشه پراکنش گیاهان دارویی36
7،000گیاههر نمونهتشریح و آناتومی اندام هاي گیاهی37
1،200گیاههر نمونهاندازه گیري کارتامین در گیاه38
1،100گیاههر نمونهدر گیاهDPPHاندازه گیري فعالیت آنتی اکسیدان 39
1،100گیاههر نمونهدر گیاهBHTاندازه گیري فعالیت آنتی اکسیدان 40
600گیاههر نمونهسنجش کمی یک آنزیم در گیاه41
800گیاههر نمونهسنجش کمی دو آنزیم در گیاه42
1،000گیاههر نمونهآنزیم در گیاه4و3سنجش کمی 43
600یاهگهر نمونهسنجش کمی پرولین در گیاه44
600گیاههر نمونهسنجش کمی قندهاي محلول در گیاه45
600گیاههر نمونهدر گیاهaهاي سنجش کمی کلروفیل46
800گیاههر نمونهدر گیاهa ،bهاي سنجش کمی کلروفیل47
1،100گیاههر نمونهکل و کاروتنوئید،a ،bهاي سنجش کمی کلروفیل48
500گیاههر نمونهعملکرد گیاهاندازه گیري 49
300عسلهر نمونهاندازه گیري خاکستر عسل50
150عسلهر نمونهعسلpHاندازه گیري 51
750عسلهر نمونهاندازه گیري ساکارز و قندهاي احیاکننده قبل از هیدرولیز در عسل52
750عسلهر نمونهاندازه گیري نسبت فروکتوز به گلوکز در عسل53

اندازه گیري ساکارز، قندهاي احیاکننده قبل از هیدرولیز و نسبت فروکتوز به گلوکز در 54
HPLCعسل به روش 

2،000عسلهر نمونه

350عسلهر نمونهاندازه گیري رطوبت عسل55
300عسلهر نمونهآزمون فعالیت دیاستازي (کیفی)56
1،000سلعهر نمونهآزمون فعالیت دیاستازي (کمی)57
700عسلهر نمونه) در عسلHMFاندازه گیري هیدروکسی متیل فورفورال (58
350عسلهر نمونهاندازه گیري هدایت عسل59
750عسلهر نمونهاندازه گیري پرولین در عسل60
350عسلهر نمونهآزمون مواد جامد غیر محلول در عسل61
300عسلر نمونههاندازه گیري اسیدیته آزاد عسل62
700عصاره ،گیاهنمونهگیري پلی فنل تاماندازه63



850عصاره ،گیاهنمونهاندازه گیري پلی ساکارید کل64

850عصاره ،گیاهنمونهاندازه گیري تري ترپن65
650عصاره ،گیاهنمونهگیري لیزیناندازه66
650عصاره ،گیاهنمونهاندازه گیري متیونین67
250عصاره ،گیاهنمونهاندازه گیري درصد کربوهیدرات68
250عصاره ،گیاهنمونهاندازه گیري درصد فیبر69
750عصاره ،گیاهنمونهفالونوئیدگیرياندازه70
750عصاره ،گیاهنمونهتاننگیرياندازه71
700عصاره ،گیاهنمونهپیرویکاسیدگیرياندازه72

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
» کشت بافت«و » فیزیولوژي گیاهی«، »زیست شناسی مولکولی«، »اصالح نباتات«آزمایشگاه هاي 

بع طبیعی (تعرفه ها به هزار ریال می باشد)گروه مستقل تحقیقات زیست فناوري منا
99تعرفه نوع نمونهواحدشرحردیف

1،000گیاه-خاكنمونهppbبر حسب ICPاندازه گیري تا چهار عنصر نخست توسط دستگاه 1
600گیاه-خاكنمونهppbبر حسبICPاندازه گیري تا چهار عنصر دوم توسط دستگاه 2
700گیاهنمونههسنجش کاتاالز در گیا3
700گیاهنمونهسنجش پراکسیداز در گیاه4
1،000گیاهنمونهسنجش سوپراکسید دسموتاز5
1،200گیاهنمونهاندازه گیري اکسین6
750گیاهنمونهسنجش فنل کل7
1،200گیاهنمونهسنجش گلوتامین سنتتاز8
1،200گیاهنمونهسنجش مالون دالدئید9
DNA1،200هر سیکلPCRات خدم10

، DNA ،RNAترکیبات سلولی (هر نمونهخدمات اولترا سانتریفیوژ11
600پروتئین و ...)

750گیاههر ساعتمیکروسکوپ نوري همراه با تصویر 12
800ژلهر نمونهخدمات الکتروفورز 13
5،000بذرنهنمونگهداري  بذر در شرایط فرا سردبهینه سازي دستورالعمل 14
700هر نمونهفریزدرایر15
1,000نمونه6خدمات سانتریفوژ یخچال دار16



موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
بخش تحقیقات جنگل (تعرفه ها به هزار ریال می باشد)» اکوفیزیولوژي و بیوتکنولوژي جنگل«آزمایشگاه 

99تعرفه نوع نمونهواحدشرحردیف

800خاكنمونهاندازه گیري پتاسیم، منگنز، منیزیم، روي، آهن قابل استفاده غذایی خاك (جذب اتمی)1
750گیاهنمونهاندازه گیري پتاسیم، منگنز، منیزیم، روي، آهن قابل استفاده غذایی  گیاه (جذب اتمی)2
1،100خاكنمونهآنزیم گلوکوزیداز در نمونه هاي خاك3
900خاكنمونهآز در نمونه هاي خاكهآنزیم اور4
1،000خاكنمونهآنزیم دهیدروژناز در نمونه هاي خاك5
1،000خاكنمونهآنزیم فسفاتاز (اسیدي و قلیایی) در نمونه هاي خاك6
1،000خاكنمونهآنزیم نیترات ردوکتاز در نمونه هاي خاك7
800خاكنهنموآنزیم آریل سولفاتاز در نمونه هاي خاك8
1،000خاكنمونهآنزیم اینورتاز در نمونه هاي خاك9
1،000خاكنمونهآنزیم سلوالز در نمونه هاي خاك10
1،000خاكنمونهاندازه گیري بیوماس جمعیت میکروبی خاك11
550خاكنمونهاندازه گیري تنفس پایه جمعیت میکروبی خاك12
550خاكنمونهه جمعیت میکروبی خاكاندازه گیري تنفس برانگیخت13
2،500خاكنمونه خاكتعیین گروههاي فیزیولوژي میکروبی14
1،200خاكاسپور در یک ساعت100هر جداسازي اسپورهاي خاك15
550خاكنمونهفراوانی اسپور خاك16
1،200یاهگنمونهاندازه گیري درصد کلنیزاسیون ریشه با قارچ میکوریزي ریشه گیاه17
800خاك- گیاهنمونهتصویربرداري (تهیه اسالید از ریشه گیاه و اسپور خاك)18
350خاكنمونهاندازه گیري درصد تخلخل خاك19
100گیاهنمونهاندازه گیري درصد رطوبت گیاه20
250خاكنمونهMPNشمارش کلی باکتري هاي خاك با روش 21
300خاكنمونهلول کننده فسفات در نمونه هاي خاكجداسازي باکتري هاي مح22
1،600خاكنمونهتعیین قدرت حل کنندگی فسفات در باکتري ها در نمونه هاي خاك23
1،300باکترينمونهخالص سازي باکتري24
500باکترينمونهرنگ آمیزي باکتري 25
1،600خاكنمونهاري) در نمونه خاكشناسایی مورفولوژیکی قارچ میکوریزي (بدون تصویر برد26
2،000خاكنمونهاز نمونه خاك با کنترل کمی و کیفی DNAاستخراج27
3،300باکترينمونهاز باکتري با کنترل کمی و کیفیDNAاستخراج 28

آماده سازي سطح براي یک سمت براي یک نمونه29
200سانت قطر50دیسک تا 

800سانت قطر50دیسک باالتر از 
200سنجنمونه مته رویش

گیري پهناي دایره رویش یک سمت براي یک نمونهاندازه30
500سانت قطر50دیسک تا 

1،200سانت قطر50دیسک باالتر از 



500سنجنمونه مته رویش

نمونه20تطابق زمانی در صورت امکان، تا 31
2،000سانت قطر50دیسک تا 

5،000سانت قطر50دیسک باالتر از 
2،800سنجنمونه مته رویش

نمونه20زمانی در صورت امکان، باالتر ازتطابق32
4،000سانت قطر50دیسک تا 

10،000سانت قطر50دیسک باالتر از 
4،000سنجنمونه مته رویش

ARSTANبرنامه هاي رویش با ساخت کرونولوژي حلقه33

8،000سانت قطر50دیسک تا 
8،000سانت قطر50دیسک باالتر از 

8،000سنجنمونه مته رویش

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
گروه تحقیقات بانک ژن (تعرفه ها به » تکنولوژي بذر«و » ارزیابی ملکولی و بانک اندام گیاهی«آزمایشگاه هاي 

ل می باشد)هزار ریا
99تعرفه نوع نمونهواحدشرحردیف

300بذرنمونهتعیین درجه خلوص و وزن هزار دانه بذور مرتعی و دارویی، هر نمونه1
200بذرنمونهتعیین رطوبت بذر بذور مرتعی و دارویی، هر نمونه2
1،000بذرنمونهتعیین قوه نامیه بذور مرتعی و دارویی، هر نمونه3
1،200بذرنمونهوابشکنی بذور مرتعی و دارویی (بذرهاي معمولی)خ4
1،700بذرنمونهخوابشکنی بذور مرتعی و دارویی (بذرهاي نیمه سخت)5
2،000بذرنمونهخوابشکنی بذور مرتعی و دارویی (بذرهاي سخت)6
700بذربستهعددي)150بذر تحقیقاتی (بسته هاي 7
750گیاههر نمونهنه هاي گیاهیاز نموDNAاستخراج 8
300گیاههر نمونهنمونه هاي گیاهیRWCآزمایش رطوبت نسبی 9

) در بذور مرتعی و NIRتعیین میزان عناصر، الیاف، مواد  و شاخص خوشخوراکی (10
دارویی

هر نمونه (حداقل تعداد نمونه براي پذیرفتن 
550گیاهنمونه می باشد)10شروع آزمون 

ماده سازي نمونه (خشک کردن و آسیاب  نمودن نمونه) با تعیین میزان عناصر، آ11
)NIRالیاف، مواد شاخص خوشخوارکی در بذور مرتعی و دارویی (

هر نمونه (حداقل تعداد نمونه براي پذیرفتن 
700گیاهنمونه می باشد)10شروع آزمون 

1,200بذرنمونه بذرنمونه است30ي بوته) قیمت نهایی برا30تولید نشاء (هرنمونه بذر 12
3,100گیاهگیاهنمونه است30بوته)  قیمت نهایی براي 30احیاء و تکثیر (هرنمونه 13

30صفت کمی و کیفی)  قیمت نهایی براي 5ارزیابی مرفولوژي در مزرعه (حداقل 14
550گیاهصفتنمونه است

1،100گیاهگیاهنمونه است30نهایی براي تهیه نمونه هرباریومی (در مزرعه)  قیمت15



مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
خدمات فنی  بخش تحقیقات مرتع (تعرفه ها به هزار ریال می باشد)

99تعرفه نوع نمونهواحدشرحردیف

1،500نقشه رقومی1:50000فایل رقومی نقشه 1:50000نقشه رقومی پوشش گیاهی با مقیاس 1

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
هکتار  20بازدید از عرصه هاي به ازاي هر نفر روز کارشناس با مساحت کمتر از 

اي  (تعرفه ها به هزار ریال می باشد)براي ارائه خدمات مشاوره
99تعرفه واحدشرحردیف

7،000مورد1درون شهري1
8،000مورد1کیلومتر 200در فاصله کمتر از 2
13،000مورد1کیلومتر200-600در فاصله کمتر از 3
18،000مورد1کیلومتر600در فاصله بیشتر از 4

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
خدمات مشاوره اي و بازدید (تعرفه ها به هزار ریال می باشد)

99تعرفه واحدشرحردیف
2،000ساعت در یک نوبت1تا خمات مشاوره اي در موسسه1
3،500ساعت در یک نوبت2-1خمات مشاوره اي در موسسه2
5،000ساعت در یک نوبت3-2خمات مشاوره اي در موسسه3
300به ازاي هر نفرنفر)10بازدید آموزشی از آزمایشگاه ها (کمتر از 4
250ر نفربه ازاي هنفر)10-20بازدید آموزشی از آزمایشگاه ها (5
200به ازاي هر نفرنفر)20بازدید آموزشی از آزمایشگاه ها (بیشتر از 6
150به ازاي هر نفربازدید از موزه علمی بندپایان7
150کمتر از یک ساعتمشاوره پیشنهاد منطقه مهم از نظر تنوع گیاه دارویی8
150کمتر از یک ساعتهان داروییمشاوره جهت بهترین زمان برداشت از طبیعت در حوزه گیا9



مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
بازدید از مزرعه و باغ براي ارائه خدمات مشاوره اي  (تعرفه ها به هزار ریال می باشد)

99تعرفه واحدمساحتشرحردیف
9،000مورد1هکتار5کمتر از کیلومتر200در فاصله کمتر از 1
13،000مورد1هکتار5کمتر از کیلومتر200-600در فاصله 2
18،000مورد1هکتار5کمتر از کیلومتر600در فاصله بیشنر از 3
10،000مورد1هکتار6-20کیلومتر200در فاصله کمتر از 4
16،000مورد1هکتار6-20کیلومتر200-600در فاصله 5
21،000مورد1هکتار6-20کیلومتر600در فاصله بیشنر از 6
12،000مورد1هکتار 21-100کیلومتر200در فاصله کمتر از 7
18،000مورد1هکتار 21-100کیلومتر200-600در فاصله 8
25،000مورد1هکتار 21-100کیلومتر600در فاصله بیشنر از 9

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
اي ارائه خدمات مشاوره اي (تعرفه ها به هزار ریال می باشد)بازدید از گلخانه  بر

99تعرفه واحدمساحتشرحردیف
12،000مورد1هکتار5/0کمتر از کیلومتر200در فاصله کمتر از 1
18،000مورد1هکتار5/0کمتر از کیلومتر200-600در فاصله 2
25،000مورد1هکتار5/0کمتر از کیلومتر600در فاصله بیشتر از 3
16،000مورد1هکتار6/0-2کیلومتر200در فاصله کمتر از 4
20،000مورد1هکتار06/0-2کیلومتر200-600در فاصله 5
22،000مورد1هکتار6/0-2کیلومتر600در فاصله بیشتر از 6
20،000مورد1هکتار2- 5کیلومتر200در فاصله کمتر از 7
22،000مورد1هکتار2- 5کیلومتر200-600اصله در ف8
26،000مورد1هکتار2- 5کیلومتر600در فاصله بیشتر از 9


