
نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

124,150یكنواختی 2

124,150آثار کپك زدگی 3

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش 4

85,950ترشيدگی و بوي غير طبيعی 5

124,150مواد خارجی 6

85,950تغيير رنگ ناشی از سوختگی 7

697,150رطوبت 8

1,575,750پروتئين 9

792,650چربی 10

1,050,500الياف خام 11

697,150خاکستر کل 12

13 ADF (فيبر غيرمحلول در اسيد)1,050,500

1,050,500کلسيم 14

1,050,500فسفر 15

1,671,250گوگرد 16

1,050,500منيزیم 17

1,050,500سدیم 18

1,050,500پتاسيم 19

1,929,100سرب 20

1,929,100آهن 21

1,929,100منگنز 22

1,929,100روي 23

1,929,100مس 24

1,929,100کبالت 25

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  26

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

124,150بسته بندي 27

171,900نشانه گذاري 28

1,929,100اشریشياکلی 29

2,807,700سالمونال 30

1,136,450کپك و مخمر31

32 NDF (فيبر غيرمحلول در دترجنت خنثی)588,500

124,150بسته بندي 33

171,900نشانه گذاري 34

44,302,450

خوراک دام-  تعرفه 

    مرکبات تفاله: نام فرآورده 
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20544: کد فرآورده  - ( 6849استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1
48,150بو

124,150بافت 2

124,150اندازه ذرات خرد شده 3

267,400وزن حجمی ذرت سيلو شده 4

124,150گل و الي و موادخارجی 5

85,950بوي تعفن 6

124,150یخ زدگی ذرات 7

697,150ماده خشك 8

1,671,250کربوهيدراتهاي محلول در آب 9

10
آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  

5,252,500

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000
3,504,850ميزان اسيد الکتيك 11

4,383,450غلظت کل اسيدهاي چرب فرار 12

1,422,950ميزان ازت آمونياکی 13

14 PH229,200

1,963,450اسيد بوتيریك15

69,550درجه حرارت16

697,150اسيد استيك 17

20,875,550 مجموع

علوفه ذرت سیلو شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20545: کد فرآورده  - ( 268استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

124,150اندازه ذرات 2

124,150آفات انباري 3

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  4

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

124,150آثار کپك زدگی 5

697,150رطوبت 6

1,575,750پروتئين 7

792,650چربی 8

1,050,500فيبر 9

697,150خاکستر کل 10

1,050,500کلسيم 11

1,050,500فسفر 12

13

/ والين / آرژنين / هيستيدین / ليزین  : پروفایل اسيدهاي آمينه 

/ ترئونين / تریپتوفان/ فنيل آالنين / لوسين / ميتيونين 

تيروزین / هيستيدین / سيستئين / گليسين / ایزولوسين 
4,383,450

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

17,304,600

پودر پر: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20547: کد فرآورده  - ( 3000استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

85,950شكل ظاهري 2

124,150مواد خارجی 3

124,150آفات انباري 4

124,150قارچ و کپك زدگی قابل مشاهده 5

85,950بوي غيرطبيعی و تندشدگی 6

697,150رطوبت 7

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 8

697,150خاکستر کل 9

1,575,750پروتئين خام 10

792,650چربی 11

1,050,500(فيبر)الياف خام  12

HPLC2,626,250گلوکوزینوليت تام  به روش  13

697,150اوره 14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

9,941,550 مجموع

کنجاله کلزا: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20553: کد فرآورده  - ( 11959استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

124,150مواد خارجی 3

124,150آفات انباري و بقایاي حشرات 4

124,150آثار کپك زدگی قابل رویت 5

697,150رطوبت 6

1,575,750پروتئين 7

1,050,500فيبر خام 8

792,650چربی 9

878,600خاکستر غيرمحلول در اسيد 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

85,950بوي غير طبيعی و نامطبوع 13

697,150اوره 14

1,929,100MPاشرشيا کلی 15 N

2,807,700سالمونال 16

1,136,450کپك17

12,491,400

مغز هسته انبه: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20556: کد فرآورده  - ( 9213استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

85,950بوي غيرطبيعی و تعفن 2

171,900ذرات پودر 3

124,150مواد خراش دهنده یا براده هاي فلزي 4

124,150آفات انباري و حشره 5

124,150آثار کپك زدگی 6

697,150رطوبت 7

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 8

1,575,750پروتئين 9

792,650چربی 10

878,600نمك 11

697,150پراکسيد 12

3,151,500(HPLC)هيستامين  13

697,150اوره 14

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1افالتوکسين  15

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

69,550شكل ظاهري ذرات پودر ماهی16

124,150بسته بندي 17

171,900نشانه گذاري 18

1,929,100MPاشریشياکلی 19 N

1,136,450کپك20

2,807,700سالمونال 21

21,576,150 مجموع

پودر ماهی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20558: کد فرآورده  - ( 722استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

124,150اندازه ذرات 2

85,950چسبندگی ذرات 3

124,150آفات انباري 4

525,250تندي 5

1,642,600هورمون و آنتی بيوتيك 6

2,521,200دارو 7

124,150آثار قارچ و کپك زدگی 8

697,150رطوبت 9

1,575,750پروتئين خام 10

792,650چربی 11

1,050,500فيبر خام 12

697,150خاکستر کل 13

878,600خاکستر غيرمحلول در اسيد 14

1,050,500کلسيم 15

1,050,500فسفر 16

878,600نمك 17

1,050,500پتاسيم 18

1,929,100آهن 19

1,050,500منيزیم 20

1,671,250گوگرد 21

1,929,100منگنز 22

1,929,100مس 23

1,260,600سيليسيم 24

1,929,100روي 25

26

/ والين / آرژنين / هيستيدین / ليزین  : پروفایل اسيدهاي آمينه 

/ ترئونين / تریپتوفان/ فنيل آالنين / لوسين / ميتيونين 

تيروزین / هيستيدین / سيستئين / گليسين / ایزولوسين 
4,383,450

124,150بسته بندي 27

171,900نشانه گذاري 28

31,333,550

پودر بقایای کشتارگاه طیور: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20564: کد فرآورده  - ( 2389استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950شكل ظاهري 2

85,950بوي غيرطبيعی و تندشدگی 3

124,150موادخارجی 4

124,150قارچ و کپك زدگی 5

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  6

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

697,150رطوبت 7

1,575,750پروتئين 8

792,650چربی 9

1,050,500الياف خام 10

697,150خاکستر کل 11

85,950بو12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

10,953,850 مجموع

کنجاله تخم پنبه: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20565: کد فرآورده  - ( 278استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو 2

124,150اندازه ذرات 3

124,150مواد خارجی 4

697,150خاکستر کل 5

1,050,500کلسيم 6

124,150بسته بندي 7

171,900نشانه گذاري 8

2,463,900

پودر صدف: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20568: کد فرآورده  - ( 2473استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

85,950چسبندگی ذرات 2

124,150اندازه ذرات 3

124,150مواد خارجی 4

124,150آفات انباري 5

124,150آثار کپك زدگی 6

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  7

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

697,150رطوبت 8

697,150خاکستر 9

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 10

1,575,750پروتئين 11

792,650چربی 12

878,600نمك 13

697,150پراکسيد 14

1,422,950اوره و ازت آمونياکی 15

1,050,500کلسيم 16

1,050,500فسفر 17

1,050,500فيبر 18

1,050,500(T.V.N)نيتروژن کل فرار  19

124,150بسته بندي 20

171,900نشانه گذاري 21

18,059,050 مجموع

پودر گوشت: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20572: کد فرآورده  - ( 721استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

697,150ممتاز- رطوبت  2

1,575,750ممتاز- پروتئين  3

1,050,500ممتاز- در ماده خشك  (ADF)فيبر غيرقابل هضم  4

1,050,500ممتاز- در ماده خشك  (NDF)فيبر غيرقابل هضم  5

697,150ممتاز- ماده خشك قابل هضم  6

124,150بسته بندي 7

5,281,150

یونجه خشک: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20573: کد فرآورده  - ( 8017استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و طعم 1

85,950بو و طعم غير طبيعی و نامطبوع 2

85,950شكل ظاهري 3

124,150مواد خارجی 4

124,150آفات انباري 5

124,150آثار کپك زدگی 6

1,671,250تندشدگی ناشی از اکسيداسيون اسيدهاي چرب 7

697,150ماده خشك 8

1,012,300ماده ازته 9

792,650چربی 10

630,300ماده معدنی 11

878,600کلرور سدیم 12

1,050,500کلسيم 13

1,050,500فسفر 14

1,575,750پروتئين 15

124,150بسته بندي 17

171,900نشانه گذاري 18

697,150رطوبت 19

124,150قابليت حل شدگی 20

11,106,650 مجموع

کشک مصرفی خوراک دام: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20784: کد فرآورده  - ( 1759استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150اندازه 1

124,150یكنواختی 2

85,950بو 3

85,950بوي کپك زدگی 4

85,950بوي تندي و ترشيدگی 5

1,929,100MPاشرشيا کلی 6 N

2,807,700سالمونال 7

1,136,450کپك8

124,150بسته بندي 9

171,900نشانه گذاري 10

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  11

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

124,150آفات انباري و فضوالت حيوانات 12

697,150اوره 13

12,749,250

کنسانتره خوراک طیور: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20887: کد فرآورده  - ( 2595استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

697,150ماده خشك 2

1,575,750پروتئين 3

792,650چربی 4

1,050,500فيبر 5

697,150خاکستر کل 6

124,150قارچ و کپك زدگی 7

124,150مواد خارجی 8

124,150آفات انباري 9

85,950بوي غير طبيعی و تند شدگی 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

5,653,600 مجموع

کنجاله بادام زمینی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21445: کد فرآورده  - ( 804استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آثار قابل مشاهده کپك زدگی 1

85,950بوي غير طبيعی 2

124,150مواد خارجی 3

525,250اوره و ازت غير پروتئينی 4

85,950چسبندگی و کلوخه شدگی 5

124,150یكنواختی 6

124,150(در خوراك پلت)خاکه 7

124,000هورمون 8

124,150پایداري در آب 9

85,950رنگ 10

124,150شكل ظاهري و بافت 11

85,950بو 12

124,150اندازه 13

85,950خوش خوراکی 14

697,150رطوبت 15

1,575,750پروتئين 16
792,650چربی 17
1,050,500فيبر خام 18
697,150خاکستر کل 19
1,050,500فسفر 20
697,150پراکسيد 21
3,151,500(HPLC)هيستامين  22

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  23

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

1,929,100سرب 24
1,929,100کادميوم 25
2,454,350آرسنيك 26
2,454,350جيوه 27
2,807,700سالمونال 28
1,929,100MPاشرشيا کلی 29 N

1,136,450کپك30
124,150بسته بندي 31
171,900نشانه گذاري 32

31,553,050

خوراک میگو و ماهی پرورشی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21203: کد فرآورده  - ( 5661استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

85,950شكل ظاهري 2

124,150آثار قارچ و کپك زدگی قابل روئيت 3

85,950بوي غير طبعی و تند شدگی 4

124,150مواد خارجی 5

124,150آفات انباري 6

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  7

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

697,150رطوبت 8

1,575,750پروتئين 9

792,650چربی 10

1,050,500فيبر 11

697,150خاکستر کل 12

878,600نمك 13

697,150اوره 14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

12,567,800 مجموع

کنجاله دانه آفتابگردان: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21378: کد فرآورده  - ( 322استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950شكل ظاهري 1

124,150اندازه ذرات 2

85,950رنگ و بو 3

124,150آفات انباري و آثار کپك زدگی 4

124,150مواد خارجی 5

697,150رطوبت 6

1,929,100MPاشریشيا کلی 7 N

1,136,450کپك8

2,807,700سالمونال 9

A2,626,250ویتامين  10

D32,626,250ویتامين 11

E2,626,250ویتامين  12

1,050,500کلسيم 13

1,050,500فسفر 14

1,050,500سدیم 15

1,050,500منيزیوم 16

1,929,100آهن 17

1,929,100مس 18

1,929,100منگنز 19

1,929,100روي 20

1,929,100کبالت 21

878,600ید 22

1,929,100سلنيوم 23

171,900نشانه گذاري 24

124,150بسته بندي 25

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  26

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

5,252,500آنتی اکسيدان 27

42,449,750

مکمل خوراک دام ویتامینی و معدنی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21382: کد فرآورده  - ( 13578استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150کپك زدگی 1

124,150آفات انباري و فضوالت آنها 2

124,150اندازه ذرات 3

124,150یكنواختی 4

85,950رنگ و بو 5

267,400(مواد حامل)وزن مخصوص 6

85,950(مواد حامل)شكل ذرات 7

697,150(مواد حامل)رطوبت 8

9 PH(مواد حامل)229,200

1,929,100سرب 10

1,929,100کادميوم 11

2,454,350آرسنيك 12

2,454,350جيوه 13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

1,929,100MPاشرشيا کلی 16 N

2,807,700سالمونال 17

2,368,400استافيلوکوکوس کواگوالز مثبت 18

1,136,450کپك و مخمر19

A2,626,250ویتامين  20

B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12)2,626,250 شامل Bویتامين هاي گروه 21

D32,626,250ویتامين 22

E2,626,250ویتامين  23

K32,626,250ویتامين 24

H22,626,250ویتامين 25

1,747,650کولين کلراید 26

1,929,100منگنز 27

1,929,100آهن 28

1,929,100روي 29

1,929,100مس 30

878,600ید 31

1,929,100سلنيوم 32

124,150بسته بندي 33

171,900نشانه گذاري 34

47,492,150 مجموع

مکمل خوراک طیور ویتامینی و معدنی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21383: کد فرآورده  - ( 2387استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150کپك زدگی 1

85,950بوي نامناسب و غير طبيعی 2

124,150مواد خارجی 3

697,150رطوبت 4

1,575,750پروتئين 5

792,650چربی 6

69,550آفت زدگی و آفت زنده7

85,950رنگ و بو 8

85,950شكل ظاهري 9

878,600خاکستر غيرمحلول در اسيد 10

1,929,100سرب 11

1,929,100کادميوم 12

2,454,350آرسنيك 13

2,454,350جيوه 14

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  15

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

1,929,100MPاشریشيا کلی 16 N

1,136,450کپك17

2,807,700سالمونال 18

697,150خاکستر کل 19

124,150بسته بندي 20

171,900نشانه گذاري 21

25,405,700

کنجاله بدر کنجد: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21996: کد فرآورده  - ( 277استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

124,150شكل ظاهري و بافت 2

85,950بو 3

697,150رطوبت 4

697,150خاکسترکل 5

1,050,500فيبر 6

1,575,750پروتئين خام 7

792,650چربی خام 8

1,747,650الکتوز 9

1,050,500کلسيم 10

1,050,500فسفر 11

A2,626,250ویتامين  12

E2,626,250ویتامين  13

D32,626,250ویتامين  14

M15,605,850آفالتوکسين  15

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  16

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

1,929,100سرب 17

5,176,100(HPLC)مالمين  18

1,136,450شمارش کلی 19

1,929,100MPاشریشياکلی 20 N

2,807,700MPاستافيلوکوك کوآگوالز مثبت 21 N

2,807,700سالمونال 22

171,900نشانه گذاري 23

124,150بسته بندي 24

69,550(پراکندگی)حل شوندگی در آب25

85,950ناپذیرفتنی 26

43,932,700 مجموع

جایگزین شیر دامی-خوراک دام: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

22185: کد فرآورده  - ( 2388استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

697,150رطوبت 2

697,150خاکستر کل 3

1,575,750پروتئين خام 4

1,050,500فيبر 5

878,600خاکستر نا محلول در اسيد 6

85,950بوي غيرطبيعی 7

85,950شكل ظاهري 8

124,150آثار کپك زدگی  قابل مشاهده9

2,454,350جيوه 10

2,454,350آرسنيك 11

1,929,100کادميم 12

1,929,100سرب 13

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  14

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

124,150مواد خارجی 15

124,150بسته بندي 16

171,900نشانه گذاري 17

1,929,100MPاشرشياکلی 18 N

2,807,700سالمونال 19

69,550حشره زدگی، آفات و فضوالت حيوانات20

85,950بو21

1,136,450کپك22

25,749,500

سبوس گندم دامی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11497: کد فرآورده  - ( 2342استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950(مانند بوي فساد)بوي غير طبيعی2

7,888,300باقيمانده سموم آفت کش 3

124,150آفات زنده 4

1,050,500فيبر خام 5

697,150خاکستر کل 6

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 7

124,150آثار رشد قارچ و کپك زدگی8

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  9

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

124,150مجموع عيوب10

1,929,100سرب 11

1,929,100کادميوم 12

2,454,350آرسنيك 13

2,454,350جيوه 14

697,150رطوبت  15

124,150مواد خارجی تيز و برنده مانند شيشه و تكه فلز  16

124,150دانه هاي صدمه دیده17

124,150دانه هاي سایر غالت18

267,400وزن حجمی 19

124,150دانه هاي شكسته 20

69,550مواد خارجی21

124,150بسته بندي 22

171,900نشانه گذاري 23

1,929,100MPاشرشياکلی 24 N

2,807,700سالمونال 25

1,136,450کپك26

32,778,300 مجموع

دانه ذرت: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20777: کد فرآورده  - ( 1445استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو 2

267,400وزن مخصوص 3

697,150ماده خشك 4

1,575,750پروتئين خام 5

697,150خاکستر 6

1,050,500الياف نامحلول در شوینده خنثی 7

1,050,500الياف نامحلول در شوینده اسيدي 8

4,096,950ليگنين نامحلول در شوینده اسيدي 9

48,150آثار ظاهري ناشی از رشد ميكروبی10

48,150بوي ترشيدگی و فساد11

69,550(پالستيك و فلز)مواد خارجی12

69,550خوراك به صورت پودر در محصول به شكل پلت13

697,150(ناپذیرفتنی)اوره  14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 12

10,835,900

خوراک دام پایه از تفاله نیشکر: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21773: کد فرآورده  - ( 4838استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150شكل ظاهري و اندازه ذرات 1

85,950رنگ و بوي غير طبيعی 2

3
حشره زدگی ، آفات انباري،فضوالت حيوانات و آثار کپك زدگی 

قابل مشاهده
124,150

124,150مواد خارجی 4

1,575,750پروتئين خام 5

792,650چربی خام 6

1,050,500فيبر خام 7

1,050,500کلسيم 8

1,050,500فسفر کل 9

1,050,500(در صورت درخواست مراجع قانونی و ذیصالح کشور)سدیم 10

1,050,500(در صورت درخواست مراجع قانونی و ذیصالح کشور)پتاسيم 11

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 12

697,150رطوبت 13

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  14

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

1,929,100سرب 15

1,929,100کادميوم 16

2,454,350آرسنيك 17

2,454,350جيوه 18

1,929,100MPاشرشيا کلی 19 N

1,136,450کپك20

2,807,700سالمونال 21

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 22

69,550کلوخه شدگی23

171,900نشانه گذاري 24

مجموع / ترئونين/ ميتونين / ليزین  :پروفایل اسيدهاي آمينه 25

سيستئين و ميتيونين

4,383,450

A2,626,250ویتامين  26

E2,626,250ویتامين  27

D32,626,250ویتامين 28

B1,B2,B62,626,250 شامل Bویتامين هاي گروه 29

492,200یون هاي کلراید30

44,801,750 مجموع

خوراک طیور: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11204: کد فرآورده  - (605استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150حشره زدگی، آفات، فضوالت حيوانات و آثار کپك زدگی 1

69,550مواد خارجی و ناخالصی هاي افزوده شده2

85,950رنگ 3

85,950شكل ظاهري 4

85,950بو 5

1,050,500فيبر خام 6

1,575,750پروتئين خام 7

792,650چربی خام 8

697,150رطوبت 9

697,150خاکستر کل 10

878,600خاکستر نا محلول در اسيد 11

792,650فعاليت اوره آز 12

1,929,100سرب 13

1,929,100کادميوم 14

2,454,350آرسنيك 15

2,454,350جيوه 16

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  17

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

1,929,100MPاشرشياکلی 18 N

1,136,450کپك19

2,807,700سالمونال 20

2,648,250مالمين21

294,250ازت غير پروتئينی22

1,575,750حالليت پروتئين در محلول پتاس23

1,575,750شاخص پراکندگی پروتئين24

اسپكتروفتومتري1,575,750بازدارنده تریپسين25

124,150بسته بندي 26

171,900نشانه گذاري 27

34,794,450

کنجاله سویا: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11105: کد فرآورده  - ( 800استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ضایعات بيماري 1

124,150ذرات خارجی و آلودگی 2

124,150شكل و اندازه 3

85,950رنگ 4

85,950بو 5

124,150سفتی و قوام 6

124,150بسته بندي 7

171,900نشانه گذاري 8

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسم ها 9

2,807,700MPاستافيلوکوکوس هاي کوآگوالز مثبت 10 N

1,136,450سالمونال 11

1,929,100MPاشرشيا کلی 12 N

0نوع آالیش 13

7,936,050 مجموع

آالیش های خوراکی طیور:  نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

22145: کد فرآورده  - ( 10826استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950شكل ظاهري 1

85,950رنگ و بوي غير طبيعی 2

124,150حشره و آفات انباري 3

124,150آثار کپك زدگی 4

124,150مواد خارجی 5

697,150رطوبت 6

1,575,750پروتئين خام 7

792,650چربی خام 8

1,050,500فيبرخام 9

697,150خاکستر کل 10

878,600نمك 11

1,050,500کلسيم 12

1,050,500فسفر 13

A2,626,250ویتامين  14

D32,626,250ویتامين 15

E2,626,250ویتامين  16

525,250اوره و ازت غير پروتئينی 17

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 18

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  19

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000

1,929,100سرب 20

1,929,100کادميوم 21

2,454,350آرسنيك 22

2,454,350جيوه 23

1,929,100MPاشرشيا کلی 24 N

2,807,700سالمونال 25

1,136,450کپك26

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 27

1,050,500الياف نامحلول در محلول پاك کننده خنثی 28

171,900نشانه گذاري 29

38,858,950

کنسانتره خوراک دام: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11336: کد فرآورده  - ( 3774استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,050,500کلسيم 1

1,050,500منيزیم2

697,150رطوبت 3

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 4

171,900نشانه گذاري 5

2,454,350آرسنيك 6

1,929,100کادميوم 7

1,929,100سرب 8

2,454,350جيوه 9

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

11,985,250 مجموع

سنگ آهک: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20783: کد فرآورده  - ( 5718استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950شكل ظاهري 1

85,950رنگ و بوي غير طبيعی 2

85,950رنگ 1

85,950شكل ظاهري 2

85,950بو 3

697,150رطوبت 4

525,250مواد نامحلول در اسيد کلرید ریك5

1,050,500کلسيم 6

1,050,500فسفر 7

1,575,750فلوئور 8

770,000فسفر محلول در اسيد سيتریك 9

10 pH229,200

124,150بسته بندي 11

385,000اوره وازت غير پروتئينی 12

1,929,100سرب 13

1,929,100کادميوم 14

2,454,350آرسنيك 15

2,454,350جيوه 16

1,050,500فسفر محلول در آمونيوم سيترات قليایی 17

171,900نشانه گذاري 18

16,826,550

دی کلسیم فسفات:نام فرآورده    

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود
11107: کد فرآورده  - ( 2513استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950شكل ظاهري 2
85,950بو 3
697,150رطوبت 4

525,250مواد نامحلول در اسيد کلرید ریك5
6PH محلول یك درصد در آب .

1,050,500فسفر 7

 درصد2فسفر محلول در اسيد سيتریك  8
1,050,500فسفر محلول در آمونيوم سيترات قليایی 9

1,575,750فسفر محلول در آب 10

1,050,500کلسيم 11
1,575,750فلوئور 12
1,929,100سرب 13

1,929,100کادميوم 14
2,454,350آرسنيك 15
2,454,350جيوه 16

124,150بسته بندي 17
171,900نشانه گذاري 18

16,846,200 مجموع

مونو کلسیم فسفات:نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

22340: کد فرآورده  - ( 8784استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه2

124,150شكل ظاهري3

124,150آفات زنده و آثار آفت زدگی 4

124,150مزه و بوي غير طبيعی5

124,150مواد خارجی 6

1,575,750آثار رشد قارچ و کپك زدگی قابل رویت 7

697,150رطوبت 8

1,050,500پروتئين خام 9

878,600فيبر خام 11

1,050,500خاکستر کل 12

1,414,000سرب13

1,414,000کادميوم14

697,150اوره 15

644,000خاکستر نامحلول در اسيد16

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  17

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين /  ریال 3000000

 ریال2955000

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

1,929,100MPاشرشيا کلی 20 N

2,807,700سالمونال 21

1,136,450کپك22

1,799,000جيوه23

آرسنيك24

گلوتن ذرت: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20370: کد فرآورده  - ( 6634استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

23,310,950

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

85,950نرمی 2

124,150تند شدگی 3

124,150آفات انباري 4

697,150رطوبت 5

1,050,500پروتئين خام 6

697,150چربی 7

878,600فيبر خام 8

1,050,500خاکستر کل 9

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

5,968,750

مجموع

مجموع

سبوس برنج: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20560: کد فرآورده  - ( 2514استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

525,250(چربی حيوانی)نقطه ذوب2

1,403,850مواد غير قابل صابونی 3

3,213,000(خلوص)اسيدهاي چرب 4

525,250مواد غير محلول 5

697,150پراکسيد 6

1,747,650(چربی حيوانی)عدد یدي7

1,403,850(چربی حيوانی)عدد صابونی8

1,050,500رطوبت 9

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

85,950بوي تند و فساد 12

(در اسيد هاي چرب )اسيد چرب آزاد 13

12,167,636

چربی مورد استفاده در خوراک دام و طیور: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20582: کد فرآورده  - ( 2998استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1
124,150اندازه ذرات 2
1,050,500رطوبت 3

770,000اکسيد منيزیم 4

1,929,100سرب 5
1,929,100کادميوم 6
1,575,750فلوئور7

2,454,350آرسنيك 8

2,454,350جيوه 9
294,000افت حرارتی 10
124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

12,963,300 مجموع

اکسید منیزیوم مورد مصرف در مکمل های معدنی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20782: کد فرآورده  - ( 6848استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950اندازه ذرات 1
85,950رنگ 2
1,050,500رطوبت 3

1,050,500منگنز4
1,050,500(در اکسيد منگنز)اکسيد منگنز5
1,050,500(در اکسيد منگنز )دي اکسيد منگنز6

1,929,100سرب 7
1,929,100کادميوم 8
2,454,350آرسنيك 9

2,454,350جيوه 10
124,150بسته بندي 11
171,900نشانه گذاري 12

13,436,850

منابع منگنز مورد مصرف در مکمل های معدنی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20781: کد فرآورده  - (6633استاندارد ملی  )

مجموع



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

124,150دانه بندي 2

124,150ناپذیرفتنی 3

267,400وزن مخصوص 4

630,300ناخالصی معدنی 5

644,000ظرفيت تبادل کاتيونی 6

2,626,250پایداري حرارتی 7

85,950خاصيت جذب آب 8

85,950سطح مخصوص درون شبكه 9

85,950تخلل 10

802,200سختی 11

294,000افت حرارتی 12

878,600کلر محلول در آب 13

1,222,400سولفيت 14

1,050,500آکسيد سيليسيوم 15

1,050,500اکسيد آلومينيوم 16

1,050,500اکسيد فریك 17

1,050,500اکسيد تيتان 18

1,050,500اکسيد منگنز 19

1,050,500اکسيد فسفر 20

1,050,500اکسيد سدیم 21

1,050,500اکسيد پتاسيم 22

1,050,500اکسيد کلسيم 23

1,050,500اکسيد منيزیوم 24

2,454,350آرسنيك 25

2,454,350جيوه 26

1,929,100سلنيوم 27

1,929,100سرب 28

1,929,100کادميوم 29

124,150بسته بندي 30

171,900نشانه گذاري 31

29,454,300 مجموع

زئولیت: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20785: کد فرآورده  - ( 6275استاندارد ملی  )



خوراک دام-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

124,150شكل ظاهري2

878,600خاکستر نامحلول در اسيد3

ساکارز4

697,150رطوبت 5

1,575,750پروتئين 6

792,650چربی 7

1,050,500فيبر خام8

697,150خاکستر کل 9

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

6,197,950

    خشک چغندر قند تفاله: نام فرآورده 
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

22397: کد فرآورده  - (318استاندارد ملی  )

مجموع


