
 آسمايشگاٌ پزتً آسمًن جًاوٍ خزاسان

كٌتشل ٍ افضايص كيفيت هحصَالت تَليذي ٍ هَاد اٍليِ هصشفي يكي اص الضاهبت غيش قببل اًكبس دس بْبَد سًٍذ هستوش تَليذ بَدُ ٍ ًقص 

تجْيضات ابضاس ٍ  ٍ ّوچٌيي ISO/IEC17025استبًذاسد  آصهَى بب داسا بَدى بسيبس هَثشي سا دس ايي صهيٌِ ايفب هي ًوبيذ. آصهبيطگبُ پشتَ

بب بيص اص يك دِّ  ، ٍ . . . ( بِ ّوشاُ پشسٌل هتخصص ٍ هتعْذ ، االيضا سيذساسپكتشٍفتَهتش HPLC ,ICPهبًٌذ ًَيي آصهبيطگبّي )بسيبس 

دس صهيٌِ آًبليض ٍيتبهيٌْب ٍ هَاد هعذًي دس صٌبيع غزايي، هكول ّبي غزايي دام ٍ طيَس ٍ تعييي اسصش تجشبِ بِ عٌَاى آصهبيطگبُ هشجع 

 سا بِ ضوب عضيضاى اسائِ هي ًوبيذ:ت ريل خَساكي خذهبتغزيْبي هحصَالت 

 كىجالٍ سًيا، كىجالٍ پىبٍ داوٍ ي . . .( ،) ذرت، سبًس، جً خًراك ارسش تغذيٍ ايآواليش 

 (Fat) چشبي كل (ADIN) اسيذي ًيتشٍطى غيش هحلَل دس ضَيٌذُ (CP) پشٍتئيي خبم

 پشاكسيذ (NPN) ًيتشٍطى غيش پشٍتئيٌي (TP) پشٍتئيي حقيقي

 (TDN)كل هَاد هغزي قببل ّضن  (TVN) كل ًيتشٍطى فشاس (DCP)پشٍتئيي خبم قببل ّضن 

 (GE) خبماًشطي  (CF) فيبش خبم (BSP) پشٍتئيي هحلَل دس حالل ببفشي

 (Ash) خبكستش كل (ADF) فيبش ًبهحلَل دس ضَيٌذُ اسيذي (BIP) ببفش دس ًبهحلَل پشٍتئيي

 (ADIA) خبكستش ًبهحلَل دس اسيذ (NDF) فيبش ًبهحلَل دس ضَيٌذُ خٌثي (NDSP) خٌثي ضَيٌذُ دس هحلَل پشٍتئيي

 (DM) هبدُ خطك تعييي اٍسُ كوي (ADSP) اسيذي ضَيٌذُ دس هحلَل پشٍتئيي

 سطَبت تعييي اٍسُ كيفي NDIP)) خٌثي ًيتشٍطى غيش هحلَل دس ضَيٌذُ

 ٍيتبهيي ّبي هحلَل دس چشبي

K,,A,E,D)) 

 دس آةٍيتبهيي ّبي هحلَل 

B5,B6,B9,B12,B1,B2,B3, C)) 
pH 

 اسيذيتِ قببليت جزة سطحي آة اٍسُ آص )كوي(

  GIاًذيس  آصهَى ّبي لسيتيي
 

 ي مكمل آواليش ميكزيبي خًراك

 كپك ٍ هخوشضوبسش كلي  يكالي اتطخيص، ضٌبسبيي ٍ ضوبسش  هبيكَتَكسيي ّب ) آفالتَكسيي ّب(

تطخيص، ضٌبسبيي ٍ ضوبسش  تَتبل كليفشم سبلوًَالتطخيص، ضٌبسبيي ٍ ضوبسش 

 س اٍسئَسَاستبفيلَكَك

ّبي سايج هيكشٍبي بشاي سبيش آصهبيص  

 اسصيببي سالهت ًوًَِ ّب

 

 

 (TMRآواليش كيفيت ي ارسش تغذيٍ اي علًفٍ َا ) لگًم، گزاس، سيالص ي 

 اًشطي كل هبدُ خطك هَاد هعذًي ٍ عٌبصش

 اسيذيتِ (A,E,D) ٍيتبهيي ّبي هحلَل دس چشبي ٍيتبهيي ّبي هحلَل دس آة

 (CF) فيبش خبم (CP) پشٍتئيي خبم هبيكَتَكسيي ّب )آفالتَكسيي(



 

 )عىاصز كمياب ي عىاصز سىگيه( ي مكمل آواليش عىاصز خًراك

 (Cu) هس (Zn) سٍي (Mn) هٌگٌض

 (Se)سلٌين  (Fe) آّي (Co) كببلت

 (Cd) كبدهيَم (As) آسسٌيك (Hg)جيَُ 

 (Ca)كلسين  (Mg)هٌيضين  (Pb)سشة 

 (K)پتبسين  (Ni)ًيكل  (P)فسفش 

 (I)يذ  (S)گَگشد  (Mo)هَليبذى 

 (Na)سذين  (Cl)كلش  (F) فلَئَس

   (Al)آلَهيٌيَم 

 

 آواليش كيفيت آب

 (Cl)كلش  (TDS)كل هَاد جبهذ هحلَل  سختي كل

 (SO4)سَلفبت ًيتشات   (NO2)ًيتشيت   (NO3)ًيتشات  

 هَاد هعذًي آًبليض هيكشٍبي خصلت قليبيي

PH كشبٌبت (CO3)  

 

 آواليش چزبي ي ريغه

 عذد پشاكسيذ اسيذّبي چشةپشٍفبيل  چشبي كل

 چشبي كلسيوي عذد صببًَي عذد يذي

 

 آًبليض ضيش

 ٍيتبهيي ّبي هحلَل دس چشبي (MUN)ًيتشٍطى اٍسُ اي ضيش

(K,,A,E,D) 

 دس ضيش  NPNاًذاصُ گيشي 

 چشبي كل M2اًذاصُ گيشي آفالتَكسيي  M1اًذاصُ گيشي آفالتَكسيي 

 

 –ضشكت جَاًِ خشاسبى  – 7ٍ  5بيي تالش ضوبلي  –بلَاس تالش ضوبلي  – 1فبص  –ضْشک صٌعتي تَس  –آدسس: هطْذ 

 آصهبيطگبُ پشتَ آصهَى جَاًِ خشاسبى

 

 51115117117  -  55115411155 ضوبسُ توبس:

info@partoazmoonlab.com 

www.partoazmoonlab.com 
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