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 چكيده : 

كنجاله سويا به عنوان جزء اصلي در تامين بخش پروتئيني جيره دام و طيور توسط دامداران مورد استفاده قرار 

اي، كيفيت و قيمت آن است. متاسفانه افراد متخلف كننده ارزش تغذيهگيرد و ميزان پروتئين كنجاله سويا تعيينمي

كنند كه اضافه كردن اوره به هايي مختلف استفاده ميسودجو جهت بيشتر نشان دادن ميزان پروتئين سويا از روش

ها براي بيشتر نشان دادن مقدار پروتئين آن است. در اين تحقيق، با استفاده از كنجاله سويا يکي از معموليترين روش

براي  داري كيت اوره تعيين شد و معرف مناسبتست مواد شيميايي مناسب، بهترين ماده، بهترين شرايط تهيه و نگه

شده، كافي شناسايي حضور يا عدم حضور اوره در كنجاله سويا تهيه و ارزيابي شده است. جهت استفاده از كيت تهيه

است تا به نمونه كنجاله سويا قرار داده شده روي صفحه كاغذ، چند قطره از محلول موجود در كيت اضافه شود تا 

رد بر روي صفحه كاغذ، وجود اوره در نمونه حتمي حدي كه صفحه كاغذي خيس شود. در صورت ايجاد رنگ ز

است و ميتوان از اين كيت براي تشخيص كيفي حضور يا عدم حضور اوره استفاده كرد. همچنين در صورت دسترس 

بودن دستگاه اسپکتروفوتومتر، ميتوان با اين كيت، مقدار دقيق اوره در نمونه را نيز به صورت كمّي محاسبه نمود. كيت 

درصد( مورد  5/1و   0/1،  5/0ده براي نمونه سويا در چهار تيمار )يک تيمار شاهد و سه تيمار با غلظت اوره  شتهيه

استفاده قرار گرفت و تغيير رنگ و عملکرد مناسب كيت مشاهده شد و نيز با روش اسپکتروفوتومتري و استفاده از 

 . همين كيت، غلظت هاي نزديک به غلظت واقعي اوره به دست آمد
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