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دراسة الرتكيب الكيميائي و اخلصائص الوظيفية ملعزول بروتني 
 العدس املنبت

  وداد فاضل عباس أ.م.          ماحدفاطمة مكي

1  جامعة بغداد / لمبنات كمية التربية/ قسم االقتصاد المنزلي
العراق / بغداد /  

Email: fatima.makki.dahhm@gmail.com 
  :الممخص

اظيرت نتائج تقدير التركيب الكيميائي لمعزول بروتين بقول العدس المنبت التي تم الحصول عمييا 
من االسواق المحمية في محافظة بغداد وذلك باستخدام االستخالص القموي عند الرقم الييدروجيني 

PH 5.9  ثم الترسيب عند نقطة التعادل الكيربائيPH 5.9 ، الرماد ،الرطوبة ،كانت نسبة البروتين
 ،( % عمى التوالي 89،7.44.. ، 5..5، 4.55،8.97 ،85.97الدىن والكربوىيدرات ) ،االلياف،

وبينت نتائج تقدير المعادن في المعزول البروتيني لكل من الكالسيوم والفسفور والحديد والمغنسيوم 
في حين اظيرت ،غرام عمى التوالي  ..5( ممغم /5.48، 9،7.58..58.77،5، 55..5والزنك )

نتائج دراسة الخواص الوظيفية لمعزول بروتين العدس والمسحوق منزوع الدىن قابمية امتصاص الماء 
وبمغت قابمية امتصاص الدىن لممعزول البروتيني ،( مل ماء / غم بروتين عمى التوالي 5،8.4بمغت )

 ،ل زيت / غم بروتين ( م5.89( مل زيت /غم بروتين بينما بمغت لممسحوق منزوع الدىن )5.59)
( % عمى  58.9،54( بمغت )5،8)  PHوبينت نتائج قابمية تكوين الرغوة اذ بمغت سعة الرغوة عند 

( % عمى التوالي 58،58.9( )5،8وبمغت قيم ثبات الرغوة عند نفس االرقام الييدروجينية ) ،التوالي 
ل من المسحوق منزوع الدىن ( % عمى التوالي لك9.854،.8..5في حين بمغت قيم االستحالب ) ،

 ( % عمى التوالي لكل منيما .59.9.9،..5والمعزول البروتيني بينما اظيرت نشاط المستحمب )

 .( معزول بروتين،انبات ،عدس ،تركيب كيميائي ،خصائص وظيفية ) :الكممات المفتاحية
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Study Functional Properties of the Isolated Protein from Germinated 
Lentil  

Fatimah Makki Dahham1*، Wedad Fadhil Abas1 
 1Department of Home Economics، College of Education for 

Women، University of Baghdad، Baghdad، Iraq  
  
Abstract:  
The results of estimating the chemical composition of the protein isolate of 
sprouted lentil legumes، which were obtained from the local markets in 
Baghdad governorate، using alkaline extraction at pH 9.5 and then 
sedimentation at the electroequivalence point PH 4.5، showed that the 
percentage of protein، moisture، ash، fiber، fat and carbohydrates (71.58، 
6.44، 2.58، 1.09، 0.25، 8.66)%، respectively، and the results of the 
determination of minerals in the protein isolate for each of calcium، 
phosphorus، iron، magnesium and zinc showed (10.14، 13.88، 1.05، 8.47، 
1.63) mg / 100 grams، respectively، in When the results of the study of the 
functional properties of lentil protein isolate and the defatted powder showed 
a water absorption capacity of (4.2.6) ml water / g protein، respectively، 
and the fat absorption capacity of the protein isolate was 1.45 (ml oil / g 
protein)، while it was (1.25) for the defatted powder ml of oil / gm of 
protein، and the results showed the ability to form foam، as the capacity of 
the foam at PH (4.7) reached (12.5.16)%، respectively، and the stability 
values of the foam at the same pH numbers were (4.7) (13.12.5). ) % 
respectively، while the emulsification values were (1.020،5.796) %، 
respectively، for each of the defatted powder and protein isolate، while the 
activity of the emulsion showed (100،95.505)%، respectively، for each of 
them. 
Keywords: )Functional properties، lentil، germination، protein isolate(. 
                                                           
 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 1906 

 المقــــدمــــــــــة
 (:Lents culinaris.العــــدس )5

يعد نبات العدس من  اقدم  انواع النباتات  التي عرفتيا البشرية منذ قديم االزمان والتي 
بمد في  ..5ظيرت منذ بداية عيد االنسان بالفالحة والزراعة ويستخدم في اكثر من 

 ،.Magro et alالعالم وازداد االنتاج العالمي لمعدس في العقود الخمسة االخيرة )
( وقد ورد ذكر العدس في التوراة وجاء ذكره في كناب اهلل العزيز القران الكريم 8.55

في معرض الحوار بين نبي اهلل موسى عمية السالم وبين بني اسرائيل وىم قوم النبي 
عمية السالم ))واذ قمتم يا موسى لن نصبر عمى طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما 

( كما جاء 54ا وفوما وعدسيا وبصميا ......(( )البقرة تنبت االرض من بقميا وقثائي
ذكره  في قصة عيسى اخي يعقوب عمية السالم عندما تنازل عن زعامة العائمة ألخية 
يعقوب مقابل وجبة عدس كان يرغب في تناوليا حيث كانت ىذه الوجبة مفضمة لدييم 

س ىو الجنوب ( ويعد الموطن االصمي لمعد8.54،وكانت توزع في المأتم )فيروز
( كما يوجد في الجية Isah et al.، 8.57الغربي من اسيا وفي اسيا الوسطى )

الشرقية من قارة اسيا كما عرف العدس في فمسطين منذ القدم وكذلك في اليند منذ 
االف السنين وقد زرع فييا بمساحات واسعة ، كما يزرع في دول الشرق االدنى وفي 

فرنسا واسبانيا وايطاليا ورومانيا باإلضافة الى  حوض البحر االبيض المتوسط في
زراعتو في مصر وفي تشيمي اذ يعد المحصول الرئيسي لدييم وتم اكتشاف اثار زراعتو 

( كما 8.54 ،في كل من مصر وسويسرا عمى جدران المعابد ومقابر الفراعنة )فيروز
لما لو من  ،سنة يعد من اكثر البقوليات طمبا لدى جميع طبقات الشعب طوال ايام ال

قيمة غذائية جيدة  من بروتينات وسكريات وعناصر معدنية خاصة عنصر الحديد ما 
 & Benayadيعادل القيمة الغذائية الموجودة في شريحة المحم الباىظة الثمن )

Aoussaleh، 8.85)،  تعد بذور العدس تعد من النباتات االقتصادية فيو نبات
( FAO، 5577(( وىو محصول شتوي )Leguminosaeحولي من الفصيمة القرنية 

وىو احد انواع البقوليات االكثر انتشارا اذ يكثر زراعتو في اليند وكندا وتركيا وىو 
غذائا تقميديا وشعبيا في الكثير من دول اسيا وافريقيا ودول حوض البحر االبيض 
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يقة لمبيئة كما ان زراعة بذور العدس من المحاصيل الصد،المتوسط  وفي بالد الشام 
 ،.Ayub et alوزراعتيا تضيف النتروجين لمتربة وبالتالي تزداد خصوبة التربة )

( كما ىو من اكثر االطعمة رواجا اذ يستخدم في العديد من االطباق الشيية 5..8
وذات القيمة الغذائية العالية مثل حساء العدس والمجدرة كما يدخل كمكون اساسي في 

 Amarowicz et( ويعرف باسم لحم الفقير)8.54،رى )فيروزالعديد من االطباق االخ
al.، 8.5..) 

تحتوي بذور العدس عمى نسبة عالية من البروتين من وزنيا وبالرغم من قمة الجودة 
الحيوية لبروتينات العدس كسائر البروتينات النباتية مقارنتا مع مثيالتيا من المصادر 

وذلك لتدني محتواىا من االحماض  (Garcia-Nebot et al.، 8.55الحيوانية )
األمينة الكبريتية والتربتوفان اال ان بروتينات البقوليات ومن ضمنيا العدس ليا اىمية 

( وذلك الحتوائيا عمى مركبات بروتينية ذات خصائص وظيفية ىامة 8.54،)فيروز
(( مثال Anti-nutrientsوىي المركبات التي تعرف بمضادات العناصر الغذائية 

والصابونينات  TRYPSIN INHIBITORSومثبطات التربسين LECTINSالمكتينات 
SAPONINS  بالرغم من دورىا السمبي في تقميل استفادة الجسم من البروتينات

والعناصر الغذائية االخرى ولكنيا في الوقت ذاتو تحمل خصائص مفيدة لمجسم 
ISAH، 8.57صابة بالسرطان (( ومن اىم ىذ الخصائص قدرتيا عمى مقاومة اال

 Iqbah etوحماية الجسم من خطر التسرطن كما اثبتت ذلك العديد من الدراسات )
al.، 2006; Ezeagu et al.، 8.5. ومصدر لألحماض االمينية الغذائية )

 ،.Khazae et alومصدر لمبيبتيدات النشطة بايولوجيا التي توفر فوائد صحية )
يمة التي يختص بيا نبات العدس ىو ما ( ومن بين المركبات الوظيفية الم8.55

وىو مركب بروتيني يتم فصمة من بروتينات  DEFINSIMيعرف ببروتين الدفاع 
العدس ولو دور في مقاومة تكاثر وانقسام الفيروسات في الجسم ومن ضمنيا فايروس 
االيدز الذي يحتاج الى انزيمات محددة خالل عممية االنقسام و يقوم البروتين بدور 

فاع المحطم لتمك االنزيمات وبالتالي حرمان الفيروسات من فرصة التكاثر ومياجمة الد
% من وزن .5تشكل االلياف غير الذائبة  في الماء  قرابة  ،(8.54 ،الجسم )فيروز
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( بينما تشكل االلياف الذائبة الجزء الباقي Issa et al.، 8..4االلياف الكمي لمعدس)
حتل السكريات  المعقدة )النشويات( جزء كبير في بقول ومن بين الكربوىيدرات ت،منيا 

العدس وباإلضافة الى اىميتيا كمصدر ميم لمطاقة في جسم االنسان فأنيا تحتوي عمى 
( ىي RESISTANT STARCHESمركبات وظيفية ىامة تسمى النشويات المقاومة)

مقاومة نوع من النشويات التي تتشكل خالل عممية التصنيع وتمتاز بقدرتيا عمى 
وىي بيذا تسمك سموكا ،عمميات اليضم التي تتعرض ليا النشويات االخرى العادية 

مشابيا لأللياف الغذائية غير الذائبة وبيذا ليا دور وظيفي وحيوي يحاكي دور االلياف 
( وفي PREBIOTICSالغذائية التي ذكرت انفا فضال عن عمميا كبادئات حيوية )

لنافعة في القولون ومما بات مقررا تمك االىمية الحيوية تشجيع نمو وتكاثر البكتريا ا
والفسيولوجية لمبكتريا النافعة في القولون والتي اثبتت العديد من الدراسات قدرتيا عمى 

( وسرطان 8.54،زيادة مقاومة الجسم لمعديد من االمراض المختمفة كاإلمساك )فيروز
دة مقاومة الجياز اليضمي ضد القولون والتخفيف من ارتفاع السكر في الدم وزيا

( وتتواجد في الجزء المتبقي من Zhang et al.، 8.55االسيال وااللتيابات)
السكريات كميات قميمة من السكريات االحادية والثنائية والمتعددة 

(oligosaccharide حيث تمتاز بقدرتيا عمى القيام بدور المحفز لمبكتريا المفيدة )
اء االنسان مما يجعميا مرتعا خصبا لتمك البكتريا وىذا ما وذلك لتعذر ىضميا في امع

ينتج عنو حصول تخمر في جوف االنسان ليذه السكريات ومن ثم تتكون الغازات 
ان تنامي الثقافة  ، ،(Issa et al.، 8..4مسببة االنتفاخات في جوف االنسان )

غذية وظيفية الغذائية والوعي الصحي في مجال التغذية الصحية ادى الى تطوير ا
ان نقص البروتين احد مشاكل التغذية الرئيسية  ،(8.58،النتاج اغذية صحية  )العاني

(. لذلك نجد ىناك حاجة 8.58،التي يواجيا العالم وخصوصا الدول  النامية )ناجي
ماسة الى االستعانة بالمحاصيل الزراعية المحتوية عمى البروتين النباتي  وتحسينيا 

البحاث عن مدى مالئمتيا بوصفيا غذاًء صحيا متكامال وذلك عن وعمل الدراسات وا
طريق تدعيم المنتجات الغذائية بيا وعمى مدى الثالثين السنوات الماضية ازداد 
استعمال البروتينات المركزة من البذور النباتية بشكل كبير بسبب معرفة العديد من 
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كما ان عممية االنبات تعد من   ، الخصائص الوظيفية  والتصنيعية والقيمة الغذائية ليا
االستراتيجيات اليادفة لميندسة الغذائية ولتحسين القيمة الغذائية لمحبوب وامكانية 
تطبيقيا في االطعمة الوظيفية واالدوية اضافة الى فوائدىا الصحية لموقاية من 

( ويعد .Rico et al.، 8.8االمراض المزمنة كأمراض السكري والسرطان والقمب )
النبات من الطرق الميمة والتي تستخدم لمتخمص من بعض المحددات التغذوية ا

وتحسين القيمة الغذائية لمبقول وتعمل عمى تحفيز وتنشيط االنزيمات التي تقمل من 
 ،مضادات التغذية وتقمل من العوامل التي تسبب الغازات وسوء اليضم في البقوليات

(.ولالىمية 5..8،ىضمو )العيساوي فضال عن تحسين نوعية البروتين وقابمية 
التغذوية واالقتصادية لمبروتينات النباتية المعزولة وتعدد استخداميا لذا ىدف البحث 
الحالي الى تقدير التركيب الكيميائي لمعدس الخام والمنبت والمنزوع الدىن والمعزول 

لبروتيني البروتيني فضال عن الخواص الوظيفية لممسحوق المنزوع الدىن والمعزول ا
 لمعدس المنبت لالستفادة منو في تدعيم االغذية.

 
 المواد وطرائق العمل 

 تحضير العينات: -5
المجيزة من االسواق المحمية seed  Lentil  Beanتم الحصول عمى بذور العدس 
تم تنظيفيا من االوساخ واالتربة والمواد ،( Pakistaniفي محافظة بغداد ذات منشأ )

 .5غسمت البذور بالماء اكثر من ثالث مرات قبل نقعيا فيو لمدة  ومن ثم،الغريبة 
ثم التجفيف بالفرن  ،دقيقة ومن ثم تجفيف البذور لمدة يومين عن طريق تعريضيا لميواء

ثم ،مئوية من اجل التخمص من رطوبة الغسل  .5دقيقة عمى درجة حرارة  .8لمدة 
ثم وضع الطحين في ،شأ صينية المن BOSANطحنت  بالطاحونة المختبرية نوع 

( لحين استعماليا ألجراء التحميل 57-اكياس من البولي اثمين في درجة حرارة  )
 الكيميائي.
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 عممية انبات بذور العدس -2
( مع اجراء بعض التحويرات اذ 8.57. )Yaqoob et alاتبعت الطريقة التي ذكرىا )

وكانت نسبة  ،ساعة 58لمدة تم غسل البذور بالماء المقطر ثالث مرات قبل نقعيا 
ثم تم تصريف ماء  ،( اي كمية الماء ضعف وزن البذور8:5الماء: بذور العدس ىي )

النقع وغسمت البذور المنقوعة اكثر من مرة باستعمال الماء المقطر لمنع نمو االحياء 
 المجيرية )الميكروبات( اثناء االنبات.

مى شكل طبقة واحدة بعد ان تم فرش ثم فرشت البذور بعدىا في صواني من االستيل ع
مئوية تحت  88تم االنبات بدرجة حرارة ،الصواني بقطعتين من القماش القطني 

مرات بالماء المقطر خالل اليوم لتعزيز االنبات  8-8تم رش البذور من  ،الظالم
( ايام مع الرش المنتظم خالليا  وبعد انتياء فترة االنبات تم 8وغطيت وتركت لمدة )

( مئوي 57-( ساعات تقريبا في درجة )4يد البذور مع االجزاء النابتة لمدة )تجم
ثم جففت البذور في اليواء بعد تغطيتيا ،لضمان توقف عمل االنزيمات في البذور 

طحنت البراعم مع ،بقطعة قماش وبعدىا تم اكمال عممية التجفيف في فرن كيربائي 
( وحفظت في عبوات من البولي BOSANالبذور المجففة في مطحنة مختبرية نوع )
( مع وضع الممصقات عمييا لحين 57-اثمين محكمة الغمق في درجة حرارة )

 االستعمال.
 

 تحضير المسحوق المنزوع الدىن من العدس المنبت 3-
 Gustavo etتم تحضير مسحوق المنزوع الدىن لبذور العدس المنبت وذلك تبعا  لل )

al.، 8.58 9:5ق بذور العدس المنبت باليكسان بنسبة (  وذلك بمعاممة مسحو 
( 8)وزن/حجم( مع التحريك المستمر بواسطة جياز المازج المغناطيسي ولمدة )

ثم فصل الراشح بواسطة الترشيح تحت التفريغ باستعمال قمع بخنر وورق  ،ساعات
الترشيح ثم جمع الناتج بعد االستخالص وترك المسحوق مزال الدىن ليجف عمى اليواء 

ي درجة حرارة الغرفة لحين ان يجف تماما لمتخمص من المذيب ثم وضع المسحوق ف
 لحين االستعمال. 57-في اكياس من البولي اثمين وحفظ بالتجميد في درجة حرارة 
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 تحضير المعزول البروتيني من العدس  - 4
ا حضر المعزول البروتيني من المسحوق المنزوع الدىن لبذور العدس المنبت وذلك تبع

( وذلك بمزج المسحوق المنزوع الدىن لبذور Makri & Doxastakis، 8..4لطريقو )
)وزن/حجم( ثم عدل الرقم الييدروجيني لو الى  .5:5العدس مع الماء المقطر بنسبة 

(. جنس الخميط NaOHعياري من ىيدروكسيد الصوديوم )5( باستخدام محمول 5.9)
بعدىا نبذ المحمول مركزيا عند السرعة ،عة ( سا8باستعمال اليزاز الكيربائي ولمدة )

ثم جمع الراشح وبعدىا خفض ،دقيقة عند درجة حرارة الغرفة .8دورة/دقيقة لمدة  ...5
عياري من  5( وذلك باستخدام محمول 5.9الرقم الييدروجيني لو الى رقم ىيدروجيني )

رة/دقيقة دو  ...5(. وبعد النبذ المركزي عند السرعة HCLحامض الييدروكموريك )
اىمل الراشح واخذ الراسب، ثم غسل الراسب ،دقيقة عند درجة حرارة الغرفة   .8ولمدة 

بالماء المقطر وترك ليجف ثم طحن لمحصول عمى مسحوق متجانس وعبأ باكياس من 
 البولي اثمين محكمة الغمق وحفظ في درجة حرارة المجمدة لحين االستخدام.

 
  Determination chemical analysis تقدير التركيب الكيميائي - 5

تم تقدير التركيب الكيميائي لبذور العدس قبل وبعد عممية االنبات والمسحوق المزال 
الدىن والمعزول البروتيني لمماش المنبت اذ تم تقدير كل من البروتين والرماد والرطوبة 

االحماض والدىون وااللياف والكربوىيدرات فضال عن تقدير العناصر المعدنية و 
 األمينية.

 
  Determination of moisture تقدير نسبة الرطوبة -

غم( ووضعت  8قدرت النسبة المئوية لمرطوبة في النموذج بأخذ وزن معين من العينة )
م( 5.9في جفنة معروفة الوزن مسبقا وتم تجفيفيا في فرن كيربائي عمى درجة حرارة )

(. وحسبت نسبو الرطوبة من الفرق بالوزن وحسب AOAC، 5559ساعة )54لمدة 
 المعادلة األتية:
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وزن العينة بعد التجفيف / وزن  –النسبة المئوية لمرطوبة = )وزن العينة قبل التجفيف 
 ..5×العينة(

 
    Determination of ashتقدير نسبة الرماد -

عد وضعو في جفنة خزفية قدرت النسبة المئوية لمرماد في العينات بترميد النموذج ب
 54م( لمدة  989معمومة الوزن في فرن الترميد )المحرقة( عمى درجة حرارة )

 ( .AOAC، 5559ساعة)
 وتم حساب نسبة الرماد حسب المعادلة التالية:

 
وزن الجفنة فارغة / وزن  –نسبة الرماد )%( = )وزن الجفنة مع العينة بعد الحرق 

  ..5(× العينة 
 
 Determination of protein ة البروتينتقدير نسب -

( في تقدير نسبة البروتين في النماذج واستنادا الى Keldahlتم استخدام طريقة كيمدال )
( وذلك بأخذ وزن معموم من النموذج ...8. )Vand  et alالطريقة التي ذكرىا 

مل من حامض  9غم( وتوضع في دورق وبعدىا يضاف الى العينة  8..بحدود )
ريتيك المركز واضيف كمية مناسبة من خميط كبريتات البوتاسيوم وكبريتات النحاس الكب

واجريت عممية اليضم بتسخين المحتويات وبعد انتياء اليضم بتحويل الخميط الى سائل 
تم نقل السائل كميا الى دورق التقطير لجياز  كيمدال الذي  ،رائق ذو لون ازرق شاحب

من ىيدروكسيد الصوديوم ومتصل بدورق التقطير %( .5يحتوي عمى محمول مركز )
مل( من حامض 89مكثف ينتيي بأنبوبة اختبار تغمر في دورق استقبال يحتوي عمى )

%( مضافا الية قطرات من المثيل االحمر وصبغة .8البوريك بتركيز )
(Bromocresol blue ثم يتم تسخين دورق التقطير حتى يصل ما يجمع من السائل )

( ثم يسحح السائل المسحح مع حامض ml 89الدورق حوالي )المقطر في 
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( عيارية وتم حساب كميو الحامض التي تغيير لون الدليل من 5..الييدروكموريك )
 االخضر الي االحمر كما في  المعادلة االتية :

 
وزن النموذج   55...× / العيارية × المستيمك  HCLنسبة النتروجين % = حجم 

 ..5×)غم( 
 4.89× البروتين % = نسبة النتروجين % نسبة 

 
 
 Determination of Fat تقدير نسبة الدىن -

( حيث اخذ وزن AOAC، 5559تم تقدير نسبة الدىن في العينات استنادا الى طريقة )
غم( من النموذج المجففة ووضعت في ورق ترشيح ولفة ووضعت في  9مقداره )

وزن الدورق الخاص بالجياز ثم اضيف ( و Soxhletكشتبان جياز استخالص الدىن )
( ساعة ثم جمع 9( من اليكسان واستمرت عممية االستخالص حوالي )ml .89اليو )

المذيب من الجياز واخرج الدورق من الجياز ووضع الدورق في فرن كيربائي لمدة 
م( لضمان تبخر بقايا المذيب من الدورق وبقاء  .7نصف ساعة وعمى درجة حرارة )

ثم اخرج من الفرن وترك حتى يبرد ثم وزن الدورق واستخرجت نسبة ،لدىنية المواد ا
 الدىن حسب المعادلة االتية :

 
وزن الدورق بعد االستخالص/ وزن  –نسبة الدىن%= وزن الدورق قبل االستخالص

 ..5× العينة 
 
 Fiber Determination تقدير نسبو االلياف -

 8اذ تم وزن  ،(AOAC، 5559ة من قبل )قدرت نسبو االلياف حسب الطريقة المتبع
مل من  ..8غم من النموذج ووضعت في الدورق ال خاص بالجياز واضيف ليا 

دقيقو مع   .8% الي العينة وسخن لمده 5.89حامض الكبريتيك المخفف بتركيز 
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ووضعت  ،التحريك لتجنب التصاقو بالجدار ثم رشح وفصمت االجزاء الغير المترشحة
( بتركيز NaOHمل ىيدروكسيد الصوديوم ) ..8اخرى اضيف ليا في الدورق مره 

جففت العينة  ،%  ثم تم ترشيحيا ووضعت في جفنو وضع فييا ماده االسبستوس5.89
 .8مئوي ثم حرقت لمده  585المترشحة في الفرن لمده ساعتين عمي درجو حراره 

ئوي لأللياف بردت ووزنت ثم حسبت النسبة الم ،مئوي ..4دقيقو عمى درجو حرارة 
 كالتالي: 

 
وزن الجفنة مع الرماد بعد الحرق /  –االلياف % = )وزن الجفنة مع النموذج المجفف 

 ..5×  وزن العينو( 
 
  Carbohydrates Determination تقدير نسبو الكربوىيدرات -
 

 حسبت النسبة المئوية لمكربوىيدرات باستعمال المعادلة األتية:
 

 )الرطوبة + الرماد + البروتين + االلياف الخام + الدىن( – ..5الكربوىيدرات % = 
 
 
 Estimation of metallic elements تقدير العناصر المعدنية -

قدرت العناصر المعدنية  في العينات  بطريقة اليضم بالحامض او اليضم الرطب 
(Wet Washing( حسب طريقة  )APHA، 8.58)، ( غم من 8حيث تم وضع)

( ذو GARIFFINBEAKERمسحوق العينة النباتية المراد ىضميا بداخل كأس )
( من محمول حامض البيروكموريك المركز وغطي ml)8ثم اضيف الية  ،(89mlحجم )

(( وتم التسخين  بشكل ىادْى وعمى Watch glassالكأس باستخدام زجاجة الساعة  
وقمنا برفع درجة الحرارة بصورة تدريجية وذلك  ،((Hot plateصفيحة ساخنة كيربائية 

إلتمام عممية اليضم وعند وصول المخموط الى مرحمة الجفاف نترك الكأس لكي يبرد 
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( من محمول حامض النتريك المركز ونغطي الكأس ونستمر 8mlونضيف مرة اخرى )،
سمى في التسخين حيث نحصل عمى مخموط يتكون بشكل رائق وممون بمون خفيف ي

(light  colored digestate)، ثم يبخر المخموط الى ان نقترب من مرحمة الجفاف، 
( من محمول حامض الييدروكموريك المخفف مع الماء بنسبة 9mlومن ثم اضافة )

ومن ثم ،ثم نقوم بعممية التدفئة وذلك إلذابة العينة المتبقية بعد عممية اليضم  ،( 5:5)
ممية الترشيح وذلك لمتخمص من المواد المتبقية وغير نضيف الماء المقطر وبعدىا ع

 الذائبة .
او  ml..5وتم ضبط حجم المحمول بحسب التركيز المتوقع في العينات الى حجم )

ml59.)اذ تصبح العينات جاىزة لمتحميل حيث تم قياس امتصاصية العينات ،او اقل
( من نوع Atomic Absorptionالميضومة باستخدام جياز االمتصاص الذري )

(8... SHEMADZU AA.) 
 

 تييئة المنحنى القياسي:
( من المحمول القياسي الرئيسي والذي عادة 9يتم تحضير محاليل قياسية عدد ) ●

 (.ppm ...5يكون بتركيز )
( تم اجراء التخفيف الالزمة v2×c2 = v1×c5باستخدام  قانون التخفيف العام ) ●

 بالتراكيز.لتحضير المحاليل القياسية الخمسة 
 يتم تحضير محمول البالنك وعادة ما يكون ماء خالي من االيونات . ●
بعدىا ضبط الجياز واختيار كل معطيات العنصر المراد تحميمو يتم قراءة  ●

 امتصاصية المحاليل القياسية الخمسة واستحصال منحني المعايرة.
 قراءة النماذج المجيولة الستحصال التراكيز. ●
 تقدير االحماض االمينية  3.

 عممية االستخالص 1.3
االمينية  في وزارة العموم والتكنولوجيا / أتم تقدير محتوى عينات الطحين من االحماض 

دائرة البيئة والمياه / مختبر االجيزة العممية بإستخدام جياز األحماض األمينية 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 1916 

Amino Acid Analyzer ءواستعمل (2015clarity، ،لتحميل االحماض االمينية )
 Dahl-Lassen etاالحماض االمينية حسب الطريقة المقدمة من قبل إذ استخمصت 

al( .8.57( بأخذ )89غم( من وزن العينة ووضعيا في قنينة حجمية سعة ) 8 )مل
درجة حرارة ر ( عمى M4حمض الييدروكموريك )كمل( من  89وُأضيف الييا )

 9ىا جففت العينة بوسا، بعدىار الدوار وُأضيف الييا )ساعات، بعد 8لمدة °( م.59)
 umمرشح بالستيكي )كبإستخدام ب، رشحت العينة PH 8.8مل( من سترات الصوديوم 

مل من العينة  5( واخذت لمجيازآلجراء عممية الحقن. تم االشتقاق بأخذ 59..
الدييايد مايکروليتر( من ماده أورثوفثالين  ..8المستخمصة وُأضيف الييا )

(9()%OPA( ورجت العينة لمدة )8 )مايکروليتر( من ..5بعدىا تم اخذ )كدقيقة
الناقل والمتكون من )ميثأنول، اسيتونتريل، ا الخميط األخير، إذ أستعمل الطور ك
مل /دقيقة(استعمل 5( بمعدل جريان ).8:.4:.8%حمض الفورميك( بنسب )98

 ZORBAX Eclipse – AAA، 3.5u m ; L x i.d. = 150 x 4.6عمود فصل )
mm بينما استعمل كاشف الفمورة لمكشف عن االحماض ك( لفصل االحماض األمينة

 (.Ex = 445 nmk، Em = . 465 nmبأطوال موجية )باالمينية 
 

  تحضير منحنى المعايرة لألحماض االمينية  2.3
 Aminoحقنت في جياز )كو  "Scriver et al( .5..8استخدمت الطريقة من قبل )

acid analyzer( كوري المنشأ، إذ تم تقدير االحماض االمينية بأخذ )..غم( من  5
%(، وتم إذابتيا في ماء ال ايوني  55.5مزيج من األحماض األمينية عالية النقاوة )

مل( و اکمل الحجم لحد العالمة  إذ اصبح .89وتم نقميا الى دورق مخروطي سعة )
ستعمال قانون التخفيف تم تحضير تراکيز منحنى جزء بالمميون(، وبإ .89تركيزىا )

 الجياز. "المعايرة المحقون في
 Estimation of functional properties تقدير الخصائص الوظيفية - 6
 تقدير قابمية امتصاص الماء: -
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(  في تقدير .8.5) Bernhardt & El-khalifaاتبعت الطريقة المقترحة من قبل
غم  من  9..من الماء المقطر مع  .ml5قابمية امتصاص الماء وذلك بمزج  

ثم تركت  ،ثانية   .8المسحوق منزوع الدىن والمعزول البروتيني لمماش المنبت لمدة 
 ...5 ةدقيقة ثم نبذت مركزيا عند السرع  .8العينات عند درجة حرارة الغرفة لمدة 

بعدىا تم حساب حجم الماء غير ،دقيقة وعند درجة حرارة الغرفة  59دورة / دقيقة لمدة 
الممتص الذي تم استالمو في اسطوانة مدرجة لمعرفة حجم الماء الممتص )مل/ غرام 

 عينة( تم تقدير قابمية الماء حسب المعادلة األتية:
 

 الماء المستمم (/حجم العينةحجم  –قابمية امتصاص الماء = ) حجم الماء االصمي 
 
 
 قابمية ربط الدىن:  -

غم من المسحوق المنزوع الدىن والمعزول البروتيني لمماش المنبت  9..تم وزن 
ثانيو وتركت العينات  .8من زيت زىرة الشمس وثم تم المزج لمدة  .ml5واضيف اليو 

 ...5عند السرعة دقيقة عند درجة حرارة الغرفة ثم فصمت بالنبذ المركزي و  .8لمده 
دقيقة وتم حساب الزيت المرتبط )مل / غرام عينة( من خالل  .8دورة / دقيقة ولمدة 

استقبال الزين غير الممتص في اسطوانة مدرجة وحسب الطريقة التي ذكرىا 
(Bermhardt & El-khalifa، 8.5.:وحسب المعادلة التالية ) 

حجم الزيت المستمم ( / وزن  –قابمية امتصاص الدىن = ) حجم الزيت االصمي 
 العينة.

 
 تقدير خاصية االستحالب: -

قدرت قابمية المسحوق منزوع الدىن والمعزول البروتيني لبذور العدس المنبتة في تكوين 
غم من العينة  8..وذلك بخمط  ،(Fekria et al.،8.58المستحمب وفقا لما ذكره )

من زيت زىرة الشمس في خالط كيربائي لمدة  .ml9من الماء المقطر و  .ml 9مع 
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وتم تقدير  ،NaOHعياري  9..باستعمال  8دقائق وضبط الرقم الييدروجيني عند  9
 القابمية عمى تكوين المستحمب حسب المعادلة التالي:

 
االرتفاع قيل الخمط / االرتفاع قبل –قابمية االستحالب % = )االرتفاع بعد الخمط 

 ..5× الخمط( 
 
 .5م تقدير ثباتيو المستحمب وذلك بتسخين الخميط في حمام مائي عند درجة حرارة وت

دقيقة ثم التبريد المباشر بماء الحنفية  وثم حساب الثابتية حسب  .8درجة مئوية لمدة 
 المعادلة التالية :

 
 ..5×ثباتيو االستحالب % = )الحجم بعد التسخين / الحجم قبل التسخين ( 

 
 باتيو الرغوة:تقدير سعة وث -

تم تقدير سعة وثباتية الرغوة المسحوق منزوع الدىن والمعزول البروتيني لبذور العدس 
غم من كل عينة مع  5( اذ تم خفق Ahmed et al.، 8.55المنبتة وفقا لما ذكره )

5..ml  وذلك باستخدام  5،9،4،8من الماء المقطر وعند ارقام ىيدروجينية شممت
( اوحامض الييدروكموريك NaOHروكسيد الصوديوم )عياري من ىيد 5محمول 

(HCl)،  ومن ثم متابعة حجم  ،دقائق 9حسب الحاجة وذلك في خالط مختبري لمدة
( ساعة ومن ثم حساب 5.9،8،..9،5..،.الرغوة في فترات زمنية مختمفة شممت )

 سعة وثباتيو الرغوة باعتماد المعادلو التالية:
 

الحجم قبل الخفق )مل( / حجم  -سعة وثباتيو الرغوة % = )الحجم بعد الخفق )مل(
  ..5×المحمول قبل الخفق ( 

 
 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 1919 

  Results and Discussionالنتائج والمناقشة 

 انبات العدس الخام     .5
تمت عممية االنبات لبذور العدس الخام في شير تشرين الثاني من فصل الشتاء، و 

لمدة ثالث ايام ، حيث بمغ  8± 89ساعة و في درجة حرارة  58ذلك بنقعيما لمدة 
 سم .8طول جذير بذرة العدس المنبت   

 المكونات الكيميائية لمعدس .8
( النسبة المئوية لممكونات الكيميائية لبذورالعدس الخام والمنبت 5يبين الجدول )

لمتمثمة في ( وا5والمنزوع الدىن والمعزول البروتيني والموضحة صورتو في الشكل )
والكربوىيدرات( اوضحت النتائج ان  ،والرطوبة ،والرماد ،وااللياف،والدىون  ،)البروتين

% وىذه النسبة  اقل مما وجده 88.7نسبة البروتين في بذور العدس الخام  بمغت 
EL-Adawy et al( .8..8 والتي كانت )واقل ايضا مما وجده 85.55 %Isah et 

al( .8.57 والتي كانت )وكذلك اقل من 84 ،%Faris et al، (8.58 والتي كانت )
%، وقد يعزى ىذا االختالف في نسب البروتين الى االختالف في الصنف 89.7

 والظروف االنتاجية والمعامالت. 

المحتوى التركيب الكيميائي لمسحوق بذور العدس الخام والمنبت  1):الجدول رقم )  
 والمنزوع الدىن والمعزول البروتيني.

 كاربوىيدرات % رطوبة % رماد % الياف % الدىن % البروتين % النموذج

مسحوق العدس 
 49.98 8.3 4.5 13.1 1.32 22.8 الخام

 44.45 6.8 6.5 14.2 0.95 27.1 المسحوق المنبت
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مسحوق معزول 
 36.95 5.77 10.25 15.65 0.1 31.28 الدىن

المعزول 
 8.06 6.44 2.58 1.09 0.25 71.58 البرونيني

 * LSD 7.133 * 0.589 * 2.066 * 1.279 * 3.885 * 6.361قيمة 

* (P≤0.05). 

 

الزراعية المستخدمة واالختالف في االصناف الزراعية المستخدمة والذي يعد السبب 
. Sulieman et al((، وىذا ما اكدتو دراسة Abbas & Suah، 8..8االىم

( حيث قدر نسبة البروتين في ثالث اصناف مختمفة من بذور العدس الخام في 7..8)
%(، عمى التوالي. كما اشارت النتائج 88.5%، 85.9%، 87.89السودان وبمغت )

االنبات  والتي بمغت  الى حدوث ارتفاع غير معنوي في النسبة المئوية لمبروتين بعد
% مقارنة ببذور العدس الخام وكانت ىذه 5.8% واعطت زيادة ممحوظة بمقدار 88.5

( حيث زادت نسبة البروتين 8.59) ،Fouad، et alالنتائج مقاربة لما وجده الباحث 
% بعد ثالث ايام من االنبات، حيث كانت الزيادة بمقدار 88.95% الى 89.48من 

ر الزيادة الحاصمة في المحتوى البروتيني الى الفقدان من الوزن % . يمكن تفسي5.58
 Mohmoud & EL-Ananyالجاف وخاصة الكربوىيدرات خالل عممية االنبات

(2014) and Uppal & Bains (8.58(كما ذكر .)Bau et al .5558 ان )
البروتيز الزيادة في محتوى البروتين اثناء االنبات تعزى الى انتاج انزيمات مثل انزيم 

 او التغير في محتوى المكونات الكيميائية نتيجة استيالك مكونات اخرى.
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 (: )أ( العدس المنبت. )ب( طول جذر بذرة العدس المنبت.5الشكل )

 

(  اشاروا الى ان الزيادة في المحتوى البروتيني يكون .8.5. )Nonogaki et alاما
ن التغييرات االنزيمية تمعب دورا ميما نتيجة انتاج البروتينات خالل عممية التشرب وا

كما اوضحت النتائج في الجدول نفسو الى حدوث ارتفاع ،في اكمال عممية االنبات 
 الدىن المنزوع لممسحوق لمبروتين المئوية النسبة في( P≤...9معنوي احصائيا  )

والموضحة ،% عمى التوالي 85.87،85.97 بمغت اذ لمعدس البروتيني والمعزول
( اذ بمغت 8.58( لم تتفق ىذ النتائج مع ما وجده حمود وناجي )5صورتو في الشكل )

كذلك لم تتفق مع ما ،%78.88النسبة المئوية لمبروتين لممعزول البروتيني لمعدس 
( اذ بمغت نسبة المعزول البروتيني لمماش بعد ثالث ايام من 8..5) Minتوصل الية 

( ان نسبة البروتين لمعزول الموبياء البيضاء 8.58اجي )ووجد ن ،% 75.88االنبات 
 ،.Ivonova et alواشار ،( % عمى التوالي 85.97،(78.85والحمراء بمغت 

 % 59.5( ان نسبة البروتين لمعزول بذور زىرة الشمس قد بمغت 8.58)
( ان نسبة البروتين في مسحوق بذور الحمص المنزوع 8.54وذكر السراج واخرون )

اوضحت النتائج  ،% عمى التوالي 88.48،78.58والمعزول البروتيني قد بمغت الدىن 
% وىذا يتفق لما 5.88في الجدول نفسو ان نسبة الدىون في بذور العدس الخام بمغت 
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% في حين ال يتفق مع 8.8(( اذ كانت نسبة الدىون Fouad، et al .8.59وجده 
 ،% 7في البذور قبل االنبات ( اذ كانت نسبة الدىن 8.57. )Isah et alدراسة 

% ونالحظ نقصان واضح بسنة 59..وانخفضت نسبة الدىن في العدس المنبت الى  
% مقارنة بنسبة الدىون في بذور العدس الخام وىذا يتفق مع ما  وجده 87..

Fouad، et al( .8.59 حيث انخفضت نسبة الدىون من )5.88% الى 8.8  %
% بعد ثالث ايام من االنبات . اعزى الباحث 58..وكان مقدار االنخفاض بمقدار 

Uvereand orji( .8..8 ىذا االختزال في كمية الدىون اثناء عممية االنبات الى  )
زيادة فعالية االنزيمات المحممة لمدىون ،حيث تحوليا من دىون الى احماض دىنية 

االنبات وكميسيرول. ومن ناحية اخرى استخدام الدىون كمصدر طاقة اثناء عممية 
EL-Adawy et al( .8..8 كما ان عممية االنبات تحسن من التحمل المائي )

لممركبات العضوية المعقدة الموجودة في البذور والتي تكون غير ذائبة في الماء الى 
مركبات عضوية ابسط ذائبة في الماء ، واعتمادا عمى ىذا يمكن تفسير نقصان محتوى 

الحاصل في المكونات الصمبة الكمية خالل التنقيع قبل الدىون في البذور الى النقصان 
( P≤...9كما اشارت النتائج الى حدوث انخفاض معنوي احصائيا )،عممية االنبات 

 بمغت اذ البروتيني والمعزول الدىن المنزوع لممسحوق لمدىن المئوية النسبة في
( 8.54وتتفق ىذه النتائج مع ما وجده السراج واخرون ) ،% عمى التوالي 89..،5..

اذ بمغت نسبة الدىن لمحمص والمسحوق المنزوع الدىن والمعزول البروتيني لمحمص 
 عمى التوالي.84،5.88..،9.84

( ان نسبة االلياف  بمغت في بذور العدس الخام 5واشارت النتائج في الجدول )
( حيث كانت 8.59. )Fouad et alوجد % وىذه النتائج  ال يتفق مع ما 58.5

( حيث بمغت 8.58. )Faris et al% وكذلك لم تتفق مع دراسة 85.8نسبة االلياف 
%،  اما بعد االنبات حدث ارتفاع غير معنوي في  نسبة االلياف 9..8نسبة االلياف 

% مقارنة مع  5.5% وىذا يشير الى  ارتفاع في نسبة االلياف بمقدار 55.8لتبمغ 
( حيث ارتفعت االلياف بعد 8.59. )Fouad et alور الخام وىذا يتفق مع البذ

%،ويعزى  4..وكان االرتفاع بمقدار  88.8الى  85.8االنبات  لمدة ثالث ايام من 
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السبب الى ان عممية االنبات تسبب ارتفاع في محتوى االلياف الخام اعتمادا الى 
كن ان تصبح قابمة لمذوبان بفعل انزيمي الحقيقة التي تقول ان جزء من الياف البذور مم

 (.EL-Mak et al.،5555اثناء عممية االنبات )
 المئوية النسبة في(  P≤...9واشارت النتائج الى حدوث ارتفاع معنوي احصائيا )

 في االلياف نسية انخفضت بينما% 59.49 بمغت اذ الدىن منزوع لممسحوق لاللياف
 %.5..5 لتبمغ البروتيني العزول

% وىذا يشير 4.9الى 5.9كما ارتفعت النسبة المئوية لمرماد معنويا بعد االنبات  من 
. Fouad et al% مقارنة ببذور العدس الخام، وىذا يتفق8الى حدوث زيادة بمقدار 

% 8.5% الى 8.88(  حيث زادت االلياف بعد ثالث ايام من االنبات من 8.59)
(  سبب 8.58. )Narsih et alلباحثون %، وقد فسر ا88..وكانت الزيادة بمقدار 

زيادة نسبة الرماد الى الزيادة الحاصمة الى فعالية انزيم الفايتيز اثناء عممية االنبات 
والذي يعمل عمى تحمل االواصر الموجودة بين البروتينات وبالتالي يزيد من تحرر 

فاع معنوي واوضحت النتائج حدوث ارت ،المعادن والذي بدوره يزيد من نسبة الرماد
% وىي اعمى مما 89..5احصائيا في نسبة الرماد لممسحوق المنزوع الدىن اذ بمغت 

( اذ بمغت نسبة الرماد لمعدس الخام والمعزول البروتيني 8.58وجده حمود وناجي )
( بأنتاج معزول بروتين لبذور 8..8وتمكن احمد واخرون ) ،عمى التوالي  8.89،8.9

لدقيق الموبيا الخام ودقيق الموبيا المنزوع الدىن ومعزول  الموبيا وكانت نسبة الرماد
 % عمى التوالي .8.88،8.74، .8.8بروتين الموبيا 

( الى انخفاض نسبة الرطوبة معنويا بعد عممية االنبات 5اشارت النتائج في الجدول )
% وىذه النتائج لم تتفق مع ما وجده 4.7% وبعد االنبات 7.8اذ كانت قبل االنبات 

Fouad et al( .8.59 اذ بمغ محتوى الرطوبة في العدس قبل االنبات )8..5 %
 %.58.58وارتفع بعد االنبات ليبمغ 

ان سبب ذلك يعزى الى اختالف ظروف عممية االنبات والظروف الجوية من ناحية 
درجة الحرارة وكذلك لتجفيف البذور وذلك العتبارىا مرحمة اساس اليقاف االنبات فضال 
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وبمغت  ، Ersedo (8.55رطوبة المنخفضة تقمل من النشاط الميكروبي )عن ان ال
% عمى 4.55 ،9.88نسبة الرطوبة في المسحوق المنزوع الدىن والمعزول البروتيني 

( اذ بمغت نسبة الرطوبة 8.58التوالي ولم تتفق ىذه النتائج مع ما ذكره حمود وناجي )
تبين النتائج في الجدول  ،مى التوالي% ع55.9،5.5لمعدس الخام والمعزول البروتيني 

( الى حدوث انخفاض معنوي في النسبة المئوية لمكربوىيدرات اذ كانت في العدس 5)
الخام والعدس المنبت والمسحوق منزوع الدىن والمعزول البروتيني 

اتفقت ىذه النتائج مع  ،(% عمى التوالي4،4.845..55.57،55.95،84.59،7)
( اذ انخفضت الرطوبة لمعدس بعد ثالث ايام من 8.59. )Fouad et alدراسة 

يمكن ان يعزى سبب انخفاض الكربوىيدرات ،%  54.88% الى .57.8االنبات من 
( وذلك الن انزيم االمميز يعمل 5554) Laskanالى زيادة فعالية انزيم االلفا امميز  

ميا اثتاء عممية عمى تحطيم الكربوىيدرات المعقدة الى سكريات ابسط والتي يتم استخدا
نمو البذور في المراحل المبكرة من عممية االنبات وىذا يفسر استيالكيا من قبل البذور 

كما اتفقت ىذه النتائج مع ما وجد حمود وناجي  ،كمصدر طاقة اثناء عممية االنبات 
( اذ انخفضت نسبة الكربوىيدرات في المعزول البروتيني لمعدس اذ بمغت 8.58)

5..88.% 
 

 محتوى العدس من العناصر المعدنية3.4 
( محتوى العدس الخام والمنبت والمنزوع الدىن والمعزول البروتيني 8يوضح الجدول)

 من العناصر المعدنية )الكالسيوم والفسفور والحديد والمغنيسيوم والزنك(  .
 لبذور( P≤...9نشير النتائج الى حدوث زيادة غير معنوية عند مستوى احتمالية )

لكالسيوم والفسفور والحديد بعد االنبات اذ بمغت ا محتوى في العدس
غم في حين كانت ىناك زيادة معنوية في  ..5( ممغم / 585.7،845.5،8.5)

اذ ،غم عمى التوالي  ..5( ممغم / 577.9،9،58محتوى المغنسيوم والزنك اذ بمغت )
االنبات كان محتوى الكالسيوم والفسفور والحديد والمنغنسيوم والزنك قبل 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 1925 

والتتفق ىذه ،غم عمى التوالي ..5( ممغم / 585.7،845.5،8.5،585.9،5.9)
( عند دراسة العناصر المعدنية لبذور العدس 8.58)،. Faris et alالنتائج مع دراسة 

الكاممة والغير كاممة الخام لمكالسيوم والحديد والمنغنسيوم  والفسفور والزنك ىي 
كما تشير النتائج في  ،غم عمى التوالي ..5( ممغم /94،8.9،588،595،5.7)

الجدول نفسو الى حدوث زيادة معنوية احصائيا في قيم الكالسيوم والحديد والزنك 
لممسحوق المنزوع الدىن وغير معنوية لكل من الفسفور والمنغنسيوم اذ بمغت 

ي ف ،غم عمى التوالي ..5( ممغم / 97،549.97،7.55..55،5..545.97،85)
حين حدث انخفاض معنوي في قيم العناصر المعدنية في المعزول البروتيني اذ بمغت 

 غم عمى التوالي . ..5( ممغم /9،7.58،5.48..55،58.77،5..5)
 

(: محتوى العناصر المعدنية لمعدس الخام والمنبت والمنزوع الدىن والمعزول 8الجدول )
 البروتيني.

 المعدن

مسحوق بذور 
 العدس الخام

غم )مم
 غم(..5/

المسحوق 
 المنبت

 غم(..5)ممغم/

المسحوق 
منزوع الدىن 

 غم(..5)ممغم/

المعزول 
البروتيني 

 غم(..5)ممغم/
 LSDقيمة 

 * 32.69 10.14 169.58 155.5 134.8 الكالسيوم
 * 41.05 13.88 390.44 370.1 369.9 الفسفور
 * 2.19 1.05 10.58 8.9 7.9 الحديد

 * 42.77 8.47 165.58 188.5 124.5 المغنسيوم
 * 1.79 1.63 8.44 5.12 4.5 الزنك

* (P≤0.05). 
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 تقدير نسب االحماض االمينية3. 
( محتوى االحماض االمينية لبذور العدس الخام والمنبت والمنزوع 5يوضح الجدول )

لوحظ من خالل الجدول سجمت االحماض االمينية ،الدىن والمعزول البروتيني 
الاليسين والفالين واالرجنين وااللنين اعمى قيمة بمغت االساسية 

غم عمى التوالي في مسحوق العدس ..5( ممغم /...57،85.94،84.95،85..8)
وتشير النتائج الى حدوث  زيادة في نسب االحماض االمينية بعد ثالث ايام ،الخام  

الين والتربتوفان وسجمت االحماض االمينية االساسية الاليسين والف،من عممية االنبات 
بعد ان ،غم عمى التوالي ..5( ممغم /9.55 ،58.9 ،88.4 ، 85.5واليستدين )

العدس عمى التوالي لمسحوق  mg/g( 5.59، 85.94،5.57  ،57..8كانت )
اما االحماض االمينية غير االساسية االسبارتيك والكموتاميك واالسبرجين  ،الخام

  ،58،45سجمت القيم التالية )،اللنين والتربسين والسيرين والجاليسين واالرجنين وا
غم عمى ..5( ممغم /89.5،58.7 ،85.5 ، 88.48،4.97 ،59.79  ،85.99
 التوالي.

(: يبين محتوى االحماض االمينية لمسحوق العدس الخام والمنبت والمنزوع 5الجدول )
 الدىن والمعزول البروتيني

االحماض 
 االمينية

المسحوق 
 الخام

mg|g)) 

المسحوق 
 المنبت

mg|g)) 

المسحوق 
منزوع الدىن 

mg|g)) 

المعزول 
 البروتيني
mg|g)) 

 LSDقيمة 

 * 4.39 20.56 16.25 13.64 11.21 االسبارتيك
 * 5.02 26.58 20.14 21.55 17.44 الكموتاميك
 * 4.66 19.48 15.14 15.85 11.25 االسبرجنين
 * 5.93 26.58 20.12 22.62 18.69 السيرين
 * 2.28 10.46 7.15 5.41 4.15 اليستدين
 * 2.09 11.47 8.55 6.58 5.14 الجاليسين
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 * 5.88 33.65 27.58 31.4 26.54 االرجنين
 * 5.61 30.56 25.65 25.9 21.00 االلنين
 * 6.27 42.56 33.69 43.9 30.18 الاليسين
 * 5.94 39.58 30.25 33.6 29.56 الفالين

 * 2.14 14.58 9.58 12.5 9.68 التربتوفان
 * 3.47 19.58 11.25 12.8 10.21 التربسين

* (P≤0.05). 
 

  ،57.45 ، 55.89، 55.85،58.55بعد ان كانت في مسحوق العدس الخام )
9.55،84.95 ،85... ،5..85 )mg/g  عمى التوالي  وقد اتفقت ىذه النتائج ما

( عند دراسة تأثير االنبات لمدة 8..7. )Sulieman et alورد في دراسة الباحث 
ثالث ايام عمى اصناف مختمفة من العدس حيث الحظ زيادة االحماض االمينية خالل 

 ،ثريونين ،فالين،وبمغت نسب  االحماض االمينية االساسية اليسين  ،ىذه الفترة 
( 5.57 ،7.58 ،58.85 ،7.89  ،5.87 ،59،45ايزولويوسين ) ،ليوسين ،ىستدين

غم عمى التوالي بينما كانت في العدس الخام ..5ممغم/
(59.58،7.55،8.45،54.55،8.85،7.77 )mg/g وسجمت ،عمى التوالي

االرجنين ،جاليسين ،كموتاميك ،سيرين ،االحماض االمينية غير االساسية االسبارتيك 
 ..5( ممغم /7.55،55.48 ،5.49 ،88.58 ،55.54 ،89.87االلنين قد يمغت )،

 مى التوالي بعد ان كانت  في المسحوق الخام غم ع
اما بالنسبة  ،غم عمى التوالي..5( ممغم 88..87.87،58.55،5.49،7.49،5)

لممعزول البروتيني اشارت نتائج التحميل االحصائي في الجدول نفس الى ارتفاع معنوي 
في محتوى االحماض االمينية في المعزول البروتيني لمعدس وقد سجل الحامض 
االميني الاليسين والفالين واالرجنين وااللنين اعمى قيم اذ بمغت 

 Branchوقد ذكر  ،غم عمى التوالي..5( ممغم /94..58.94،85.97،88.49،8)
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& Maria (8.58 عند دراسة االحماض االمينية لمعزول بروتين  الماش وفول  )
المثيونين ،الاليسين  ،الصويا حيث سجمت  االحماض االمينية  الكموتاميك 

 ،55..55 ،8.8االسبارتيك قد سجمت اعمى قيم في معزول بروتين الماش وبمغت )،
غم عمى التوالي في حين بمغت نسب االحماض  ..5م /( ممغ585.54،58.55

االمينية  الكموتاميك والميثونين والسبارتيك والميوسين في معزول بروتين فول الصويا 
 غم عمى التوالي...5( ممغم /55،585.54،58.55..8.8،55)
 

 الخصائص الوظيفية لمسحوق العدس المنزوع الدىن والمعزول البروتيني4 
 ص الماءسعة امتصا 4.1

( سعة امتصاص الماء والدىن ونشاط المستحمب وثباتيتة لمسحوق 9يوضح الجدول )
اذ ،بذور العدس المنبت المنزوع الدىن والمعزول البروتيني لبذور العدس المنبت 

 قابمية في( P≤...9اشارت النتائج الى وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية )
 بمغت اذ الدىن المنزوع المسحوق عمى البروتيني المعزول تفوق اذ الماء امتصاص

( اذ 8.58كانت النتائج اعمى مما وجد حمود وناجي ) ، بروتين غم/  ماء مل 8.4
 Sulimane etمل ماء / غم بروتين ،ذكر 5.5بمغت قابمية امتصاص الماء لمعدس 

al( .8..8( ان قابمية امتصاص الماء لبروتين العدس تراوحت بين )م8.8-5.5 ) ل
توصل الى قابمية امتصاص الماء لمعدس  Qayyum،(2012)اما  ،ماء / غم بروتين

 مل ماء / غم بروتين 5.44بمغت 
الى ان امتصاص الماء يعتمد بالدرجة  Betance & Torrco (2007)واوضح  

االولى واالساس عمى تركيز البروتين والنشأ وكذلك االلياف باالضافة الى اختالف 
ابميتيا المتصاص الماء وىذا يعزى الى اختالف محتوى البروتينات من البروتينات في ق

االحماض االمينية القطبية وقد بينت العديد من الدراسات الى تأثير عوامل عدة في 
اضافة الى  ،البروتين عمى امتصاص الماء منيا ارتباط البروتينات مع بعضيا البعض 

ماء التي يحصرىا البروتين وكذلك المجاميع حجم الجزيئة البروتينية والذي يحدد كمية ال
اضافة الى التركيب الكيميائي لمبروتين ،القطبية )المحبة لمماء( في جزيئة البروتين 
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مقدار توازن الحوامض المحبة الى الكاره لمماء ومقدار تواجد كل من الدىن والسكريات ،
Kunz (8.5. )حث  واكد البا ،( 8.54السراج واخرون ) ،والتانينات مع البروتين 

ان االنخفاض في قابمية امتصاص الماء وىذا يعزى الى قمة االحماض االمينية القطبية 
ان قابمية امتصاص الماء العالية خاصية جيدة في العديد من الصناعات الغذائية وفي ،

العديد من التطبيقات منيا صناعة الخبز والمايونيز وانواع الشوربات وغيرىا   
Sreerama  et al( .8.58.) 

(: سعة امتصاص الماء والدىن ونشاط المستحمب وثباتيتو لمسحوق بذور 9الجدول )
 العدس المنبت المنزوع الدىن والمعزول البروتيني لبذور العدس المنبت.

 

 الخاصية الوظيفية
مسحوق بذور 
العدس المنبت 
 المنزوع الدىن 

معزول بروتين بذور 
 العدس المنبت 

 LSD قيمة

 امتصاص الماء سعة
 )مل ماء / غم بروتين (

2.6 4 1.074 * 

 سعة امتصاص الدىن
 )مل ماء / غم بروتين(

1.25 1.45 0.305 NS 

 * 1.641 5.796 1.020 قابمية االستحالب %
 * 4.059 95.505 100 ثباتية المستحمب %

* (P≤0.05). 

  Fat Absorption Capacity . تقدير سعة امتصاص الدىن5
( الى عدم وجود فرق معنوي في قابمية سعة امتصاص الدىن 9يظير الجدول )

لممسحوق منزوع الدىن والمعزول البروتيني لمعدس المنبت عمى الرغم من تفوق 
 المعزول البروتيني عمى المنزوع الدىن في قابمية امتصاص الدىن اذ بمغت 
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ىذه النتائج مع دراسة  مل دىن /غم بروتين عمى التوالي وقد اتفقت 5.59)،( 5.89
( حيث  تفوق معزول بروتين الحمص عمى المسحوق منزوع 8.54السراج واخرون )

( مل /غم بروتين عمى 8.78،(8..8الدىن في قابميتو عمى امتصاص الدىن اذ بمغت 
ويعزى االرتباط بالدىن الى وجود مجاميع كارىو لمماء في تركيب االحماض ،التوالي 

عد عمى تكوين روابط كرىو لمماء مع الدىن وبالتالي تزيد من كمية االمينية وبيذا تسا
ويعود امتصاص الدىن الى احتجازة  داخل جزيئة البروتين وذلك  ،الدىن المرتبطة 

 Pawar،الرتباط الدىن باواصر غير تساىمية مثل القوى الكارىة لمماء مع البروتين 
et al( .5577( نقال عن السراج واخرون )8.54)،  وجدوKaur &Singh (8..8  )

( غم دىن / غم بروتين 9..5-(5.89ان اعمى قيمة امتصاص لمدىن بمغت مابين 
لمسحوق بروتين الحمص الكامل ويعزى ذلك االختالف في القابمية عمى االمتصاص 
الى نوع الزيت القياسي المستعمل في الدراسة وىو زيت الذرة بدال من زيت زىرة الشمس 

( الى ان قابمية امتصاص الدىن لمعزول 8.58.)Mao & Huaوتوصل الباحث 
 بروتين الجوز كانت اعمى من المسحوق مزال الدىن.

 
 تقدير سعة وثباتية المستحمب  .6

( قابمية سعة وثباتية المستحمب لممسحوق المنزوع الدىن والمعزول 9يوضح الجدول )
( % عمى التوالي تشير النتائج 9.854 ،(.8..5البروتيني لمماش المنبت اذ بمغت 

تفوق  المعزول البروتيني معنويا باعمى قابمية عمى االستحالب مقارنة بالمسحوق 
( اذ 8.58جاءت ىذه النتائج متفقة مع ما توصل الية حمود وناجي ) ،منزوع الدىن 

 %. 4.98بمغت قابمية االستحالب لممعزول البروتيني لبذور العدس 
ب تختمف حسب المجاميع المحبة لمدىن والوزن الجزيئي لمكتمة وخواص االستحال

واستقرار التراكيب اضافة الى الخواص الفيزيوكيميائية كدرجة الحرارة والرقم الييدروجيني 
Qayyum، (8.58)،  ولم تتفق ىذه النتائج معBranch & Maria (8.58 عند )

ش وفول الصويا اذ بمغت دراسة الخواص قابمية االستحالب  لمعزول بروتين الما
 (% عمى التوالي.85.9،(48.57
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كما يوضح الجدول ذاتو ثباتية المستحمب لممسحوق منزوع الدىن لبذور العدس المنبت 
حيث  ،( % عمى التوالي 9..59،..5والمعزول البروتيني اذ كانت ثباتية المستحمب )

 ،المنزوع الدىنلوحظ اعمى ثباتية لممستحمب كانت لمسحوق بذور العدس المنبت 
جاءت ىذه النتائج  ،واشارت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية بين النماذج 

( اذ كانت ثباتية المستحمب لمعزول 8.58مقاربة لما توصل الية حمود وناجي )
 %.58.84بروتين العدس 

اء ( ان قابمية بروتينات نوعي من الموبيا البيضاء والحمر 8.58ذكر الباحث ناجي )
وارتفاعو عند االبتعاد عن ىذا   9عمى تكوين المستحمب كانت عند الرقم الييدروجيني 
 ،9(% عند الرقم .59.4،...58الرقم نحو االرقام الحامضية او القاعدية اذ بمغت )

(%  55س.89،(84..7وبمغت ،8(% عمى التوالي عند الرقم 88.78،(88.9وكانت 
ووجد  ،لكل من الموبياء البيضاء والحمراء 5 عمى التوالي عند الرقم الييدروجيني

Moongngarm et al( .8.55 ان البروتين المحضر باالستخالص القاعدي  )
%  89..7والترسيب عند نقطة التعادل الكيربائي اظير اعمى قابمية استحالب وصمت 

واوضحت ،(% لمبروتين المستخمص بطرائق اخرى 88.55،% 48.88مقارنة مع )
( الى قابمية تكوين المستحمب لكل من الفاصوليا 8.59. )Hamid et alدراسة 

(%عمى التوالي ويعزى زيادة قابمية 4..85،(9..89الحمراء والسوداء بمغت 
االستحالب عند نقطة التعادل الى زيادة قابمية ذوبان البروتين ومن ثم زيادة كمية 

وبيذا يتم ربط جزء اكبر زيت  –البروتين الذائب الذي ينتشر عند السطح البيني ماء 
Barac et al( .8.5.  )من الجزء الدىني بالماء وىذا يتفق مع  ما ذكر في دراسة 

تعتمد  ،اذ بين وجود عالقة طردية بين قابمية الذوبان لمبروتين وقابمية تكوين المستحمب 
ثباتية المستحمب في االساس عمى تكوين طبقة مشحونة عن طريق البروتينات الذائبة 

ول قطرات الزيت مؤدية الى تنافر القطرات مع بعضيا حيث ترتبط المناطق الكارىة ح
لمماء الموجودة في البروتين بالسطح البيني لمدىن في حين ترتبط الطبقة االيونية مع 
سطح الوسط السائل حيث يتمتع البروتين الذي يمتمك سطح فعال بقابميتة عمى تكوين 
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ن طريق القوة االلكتروستاتيكية المستقرة عمى سطح االستحالب وثباتية المستحمب ع
 Makri et al( .8..9.)قطرة الدىن 

 تقدير سعة وثباتية الرغوة لمسحوق العدس7.
( سعة وثباتية الرغوة لمسحوق بذور العدس المنبت المنزوع الدىن 4يبين الجدول )

 والمعزول البروتيني.
 

 بذور العدس سعة وثباتية الرغوة لمسحوق (:4الجدول )

 Foaming stability % after النماذج
 

مسحوق 
العدس 
منزوع 
 الدىن
 

Ph 
0     

min 
30 
min 

60 
min 

90 
min 

120 
min 

Ph4 13 12.5 12.5 12.5 12.5 
Ph5 13 11 10 9 8 
Ph6 12.5 12.5 12.5 12.25 12.25 
Ph7 14 12.5 12.5 11 10 

المعزول 
 لبروتيني

Ph4 14 14 13 13 13 
Ph5 12 10 9 8 7 
Ph6 12.5 12.5 12.5 12 11 
Ph7 16 14 12.5 12.5 12.5 

 LSD 2.88قيمة 
* 

2.19 
* 

3.08 
* 

2.41 
* 

3.58 
* 

 

  5% عند الرقم الييدروجيني  58بمغت سعة الرغوة  لممسحوق المنزوع الدىن 
واستمرت ثباتية الرغوة عند ىذه النسبة عند .8عند الدقيقة  58.9وانخفضت الى 

القريبة من    9ونالحظ انخفاض سعة الرغوة عند الرقم الييدروجيني  .58الدقيقة 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 1933 

% عند الدقيقة 7ووصمت الى  .8دقيقة % عند ال55نقطة التعادل الكيربائي اذ بمغت 
واستمرار ثباتيتو الى  4% عند الرقم الييدروجيني 58.89وبمغت سعة الرغوة  .58

وقد ارتفعت سعة الرغوة  ،( دقيقة .58، .5، .4، .8نفس النسبة خالل االوقات )
 .4،  .8ثم  انخفضت ثباتية الرغوة بعد )  8% عند الرقم الييدروجيني 55الى 

ان السبب في زيادة ،( % عمى التوالي .58.9،55،5،( 58.9دقيقة لتبمغ  .58)،.5،
نسبة الرغوة  تعود الى تكوين اغشية بروتينية سطحية تسبب زيادة المساحة السطحية 

اما ،( وىذا يزيد من تغميف فقاعات اليواء 8.54السراج واخرون ) ،اليواء –الماء 
وانخفضت   5%عند الرقم لييدروجيني 55غوة بالنسبة لممعزول البروتيني بمغت سعة الر 

انخفضت سعة الرغوة  9دقيقة اما عند الرقم الييدروجيني .58،.5% عند  58الى 
دقيقة  .58) ،.5،.8( % لالوقات )5،7،8% واستمر االنخفاض الى )58لتيمغ 

حيث  4،8بينما ارتفعت نسبة سعة الرغوة عند االرقام الييدروجينية  ،عمى التوالي 
( .58،.5( %عند الدقيقة )55،58.9(% ثم انخفضت  الى )54و 58.9ت )بمغ

الحظ ناجي ،ان قابمية تكوين الرغوة تتأثر بقيمة الرقم الييدروجيني ،عمى التوالي 
( تميز معزول الموبياء الحمراء بقابمية تكوين الرغوة عند الرقم الييدروجيني 8.58)
زول من نوعي الموبيا الحمراء ( وىذا يعزى الى اختالف البروتين المع8،7)

كما بينت ىذه الدراسة الى ان القابمية عمى تكوين الرغوة تكون لمبروتينات ،والبيضاء
التي ليا وزن جزيئي قميل وكراىية سطحية لمماء وقابمية ذوبان عالية ومحصمة شحنة 

ر واشا ،عالية،قميمة عند الرقم الييدروجيني المحدد وقابمية دنترة سيمة وسريعة 
Ahmed et al( .8.58 ان اعمى قابمية لتكوين الرغوة كانت عند اقل تركيز ممحي )

( الى ان سعة 8.58. )Mao & Huaبين  ،مع انخفاض تدريجي مع زيادة التركيز
وثباتية الرغوة لمعزول بروتين الجوز اعمى معنويا من المركز والذي بدوره كان اعمى 

عة الرغوة لممنزوع الدىن والمركز والمعزول من المسحوق المنزوع الدىن حيث كانت س
اماثباتية الرغوة بمغت  ،( % عمى التوالي85.89،87.87،54.85الروتيني )

(5..88، 87.57، 8..94% ) 
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( ان سعة الرغوة لمسحوق بذور الترمس الخام والمسحوق منزوع 8.57ذكر محمد )
سعة الرغوة الدىن والمركز والمعزول البروتيني لبذور الترمس اذ بمغت 

وانخفضت  8(% عمى التوالي عند الرقم الييدروجيني 9..89.57،85.9،98.89،4)
 PH 5(%عمى التوالي عند 59.59،85.9،58.9،59.4لتصل الى ) PHمع زيادة 

Vassilos et al( .8.55 )واوضحت دراسة ،وكان الفرق معنويا مع باقي المعامالت 
وثباتيتيا لعدد من البقول من ضمنيا الترمس  بتأثير الرقم اليدروجيني عمى سعة الرغوة

ثم تزداد سعة الرغوة مع  5اذ اكد ان اقل رغوة لمسحوق الترمس عند الرقم الييدروجيني 
 ..5زيادة الرقم الييدروجيني وبمغت اعمى قيمة لمرغوة وثباتيتيا عند الرقم الييدروجيني 

 
 المصادر العربيو:

شذى عبد اهلل ،زينب ىادي. رضا،منال عبد الواحد صمبوخ .العامري ،السراج  .5
(. دراسة محتوى االحماض االمينية والخواص الوظيفية لممعزول 8.54محمد )
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حسن عبد العزيز.ابو ،حمزة محمد.المانع،سيف الدين بشير.ابو طربوش،احمد .8

شاد احمد.االحماض دل،محمد اصف.عبد المطيف،ادريس شعبان.احمد،سمطان 
االمينية والخصائص الريولوجية لعجائن دقيق القمح ومعزول بروتين الموبيا 

(cowpea المعدل كيميائيا وانزيميا/ قسم عموم االغذية /كمية عموم االغذية )
 .55595الرياض ،.854والزراعة /جامعة الممك سعود /ص.ب

ات عمى المضادات (. تأثير عممية االنب5..8سرى عبيد نعمة )،العيساوي  .8
التغذوية  لمباقالء والحمص ودورىا في تحسين الصفات النوعية لبعض 
منتجاتيا المصنعة، رسالة ماجستير. جامعة بغداد/ كمية التربية لمبنات / قسم 

 االقتصاد المنزلي.
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(. استعمال بدائل الدىون لتصنيع بركر 8.58غادة موفق شالل ) ،العاني .5
صفاتو النوعية، رسالة ماجستير. جامعة بغداد /كمية  بقري قميل السعرات وتقييم

 التربية لمبنات /قسم االقتصاد المنزلي.
(. استخالص البروتينات من 8.58ايثار زكي ) ،ميا خميل .ناجي ،حمود .9

بعض انواع البقول ودراسة خواصيا الوظيفية . قسم عموم االغذية /كمية 
 الزراعة /جامعة تكريت.

(. استخالص البروتينات من 8.58ايثار زكي ) ،ميا خميل .ناجي ،حمود .4
بعض انواع البقول ودراسة خواصيا الوظيفية . قسم عموم االغذية /كمية 

 الزراعة /جامعة تكريت.
(. دراسة تحميمية لمكفاءة االنباتية لبذور 8.54بن زايد سميو مرابط ) ،فيروز .8

تحت الظروف الممحية .رسالة  LENS CULINARSنبات العدس
ماجستير.جامعة االخوة منتوري  قسنطية /كمية عموم الطبيعة والحياة /فرع 

 عموم البيولوجيا.
(. دراسة الخواص الكيميائية والتغذية لمترمس 8.57بيداء حافظ ) ،محمد .7

وانتاج مركزات ومعزوالت بروتينية وادخاليا في التصنيع الغذائي. اطروحة  
 ية عموم اليندسة الزراعية/ جامعة بغداد /جميورية العراق.كم ،دكتورا

. اسنخالص نوعين بروتين من الموبيا  8.58ايثر زكي . ،ناجي  .5
(cowpea-vigna-ungiculatal المحمية ودراسة خواصة الوظيفية )، مجمة

  (.5:)575-578كربالء لمعموم الزراعية 
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